
 

 
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 

28.01.2016.           Nr.1 

 

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: IMANTS AUDERS, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS, 

ALDIS CĪRULIS, SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA 

JANSONE, EDGARS LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS 

PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, 

IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: EDĪTE KAUFMANE - iemesls: slima 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA 

PERSIDSKA, Juridiskās nodaļas juriste ELĪNA PITKĒVIČA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja SANDRA RASIŅA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste JOLANTA 

KALNIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, vecākā 

konsultante DZINTRA MATISONE, Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO, Kultūras 

un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, Sociālā dienesta vadītāja BEATA 

LIMANĀNE, Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE, sabiedrisko attiecību 

speciāliste AGNESE JĀKOBSONE, pašvaldības policijas priekšnieks JĀNIS FECERS, Dobeles 

kultūras nama direktore LELDE KLUSA, datortīklu administrators GINTS DZENIS 

 

Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1. (1/1) 
Par nekustamā īpašuma Arhitektu iela 6 Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā sadalīšanu 

2. (2/1) Par medību tiesību nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai “ZEBRENE” 

3. (3/1) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ģerdāņi” Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

mailto:dome@dobele.lv


4. (4/1) Par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

5. (5/1) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

6. (6/1) 
Par Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisijas izveidi un nolikuma 

apstiprināšanu 

7. (7/1) 

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā tiek 

ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 

zemes gabala pārskatīšana” apstiprināšanu 

8. (8/1) 

Par Dobeles novada domes 2015.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” precizētās redakcijas 

apstiprināšanu 

9. (9/1) 

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

audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam” 

apstiprināšanu  

10. (10/1) 
Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Dobeles novada 

pašvaldības budžets 2016.gadam” apstiprināšanu  

11. (11/1) Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem 

12. (12/1) 
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā 

Nr.353/13 ”Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

13. (13/1) Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

14. (14/1) Par novada domes deputātu mēnešalgu 

15. (15/1) 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā 

Nr.236/13 “Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu 

apstiprināšanu” 

16. (16/1) 
Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada 

sportistiem” apstiprināšanu 

17. (17/1) 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.191/8 

“Par projekta iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” 

iesniegšanu” 

18. (18/1) 
Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētā 

rīcības un investīciju plāna apstiprināšanu 

 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma Arhitektu iela 6 Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

Arhitektu iela 6 Ceriņos, Krimūnu pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām ar kopējo platību 

3,1 ha, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, 

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.1/1 pielikumā) 

 

 



2. 

Par medību tiesību nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai “ZEBRENE” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par medību nomas līguma 

slēgšanu ar mednieku makšķernieku biedrību “ZEBRENE” par medību tiesību nodošanu divos 

pašvaldībai piekritīgos zemesgabalos Zebrenes pagastā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Medību likuma 

1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi“ 

13. un 14.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.2/1 pielikumā) 

 

3. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ģerdāņi” Annenieku pagastā,  

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala “Ģerdāņi” Annenieku pagastā 1,19 ha platībā atsavināšanu, pārdodot to 

SIA “Joži”, kuras īpašumā atrodas uz zemesgabala esošā ēka. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.3/1 pielikumā) 

 

4. 

Par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas Brīvības ielā 31A, Dobelē, kas sastāv no četriem dzīvokļu īpašumiem, saimniecības ēkas 

un zemesgabala 925 kv.m. platībā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotajai personai. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo 

daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 31A, 

Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 15.decembra kopsapulces lēmumu par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada pašvaldības Pilnvarojuma 

līgumu Nr.159/4.3.-2014 ar SIA „Dobeles namsaimnieks”, Dobeles novada dome ar 16 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 



V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.4/1 pielikumā) 

 

5. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par 2016.gada 13.janvārī 

notikušās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem un lūdz tos apstiprināt. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 16 

balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.5/1 pielikumā) 

 

6. 

Par Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisijas izveidi un nolikuma 

apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par lēmuma projektu sakarā ar 

Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisijas izveidošanu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta 

trešo daļu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.6/1 pielikumā) 

 

7. 

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā tiek ierosināta, 

uzsākta un pabeigta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 

pārskatīšana” apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par domes saistošo noteikumu 

“Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 

zemes gabala pārskatīšana” projektu, kas nosaka kārtību, kādā tiek ierosināta dzīvojamai mājai 

funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana, dzīvokļu un zemes īpašnieku informēšana 

un viedokļu izteikšana, lēmumu pieņemšana un apstrīdēšana, kā arī izdevumu apmaksa. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka viedokli un ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta ceturto 

daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.7/1 pielikumā) 

 



8. 

Par Dobeles novada domes 2015.gada 26.novembra  saistošo noteikumu Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par domes 2015.gada 

26.novembra  saistošo noteikumu Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” 

precizētās redakcijas projektu, kas sagatavots, ņemot vērā VARAM atzinumu. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2016.gada 20.janvārī un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 23.decembra 

atzinumu par Dobeles novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”, kurā izteikts lūgums precizēt minētos 

saistošos noteikumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Dobeles 

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.8/1 pielikumā) 

 

9. 

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

audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par domes saistošo noteikumu 

„Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam 

bērnam” projektu, kas nosaka pašvaldības pabalstus audžuģimenei - pabalstu bērna uzturam, 

pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, pabalstus  bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas - vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai, vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pabalstu 

ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim un dzīvokļa pabalstu, plašāk 

nosakot dzīvokļa pabalsta, kas ir jauns pabalsta veids, saņemšanas kārtību; saistošo noteikumu 

projektā noteikti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi, pabalstu 

piešķiršana uz īres līguma pamata un aprēķināšana pēc faktiskiem izdevumiem, nepārsniedzot 

noteikumos paredzētos normatīvus. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2016.gada 20.janvārī un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka viedokli un ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.
2
 pantu, Dobeles novada dome ar 16 

balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.9/1 pielikumā) 

 

10. 

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.3_ „Dobeles novada pašvaldības budžets 

2016.gadam” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par saistošo 

noteikumu „Dobeles novada pašvaldības budžets 2016.gadam” projektu: 

“Pašvaldības 2016.gada budžeta projekts sagatavots atbilstoši pašvaldības attīstības plānā 

un investīciju plānā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm. Turpinot minētajos dokumentos 



noteikto mērķu un prioritāšu ieviešanu, plānotas mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu 

sasniegšanai, ņemot vērā 2016.gada budžeta resursu iespējas. 

Dobeles novada pašvaldības 2016.gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 20,9 miljonu euro 

apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 20 miljoni euro apmērā, speciālā budžeta ieņēmumi 

806 tūkstošu euro apmērā un ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 130 tūkstošu euro apmērā. 

Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju ir 930 euro, 2015.gada 

sākotnējais plāns  bija 860 euro uz vienu iedzīvotāju. 

Nozīmīgāko pašvaldības kopbudžeta daļu veido pamatbudžets, tā kopējais resursu apjoms 

2016.gadam plānots 24 miljonu euro apmērā, tajā skaitā līdzekļu atlikums uz gada sākumu 4.6 

miljoni euro, ieņēmumi 20 miljoni euro, aizņēmumi projektu realizācijai no Valsts kases 210 

tūkstoši euro. Pret 2015.gada sākotnēji apstiprināto plānu kopējais pieejamais pamatbudžeta 

resursu apjoms pieaudzis par 1,8 miljoniem euro. 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā plānoti 20 miljonu euro apmērā. 

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis, kas kopā 2016.gadā veido 67% no kopējiem 

pamatbudžeta ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi sastāda 592 euro uz vienu novada iedzīvotāju, 

2015.gada sākotnējais plāns bija 538 euro uz vienu iedzīvotāju. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms prognozēts 11,5 miljonu euro apmērā, nodokļu 

ieņēmumi no nekustamā īpašuma 2016.gada budžetā prognozēti 1,7 miljonu euro apmērā. Kopš 

novada izveidošanas - 2009.gada kopā šo abu nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 4.2 

miljoniem euro. 

Valsts budžeta transferti (tas ir mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atalgojumam, 

speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, brīvpusdienām 1.-3. klašu skolēniem, mācību grāmatu 

iegādei un citi valsts budžeta transferti) sastāda 18% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 

3,6 miljoni euro. 

Neskatoties uz nodokļu ieņēmumu palielināšanos, pašvaldība saņem dotāciju no PFIF un 

valsts budžeta dotāciju, kas 2016.gadā kopā paredzēta 1.4 miljonu euro apmērā, tas ir par 708 

tūkstošiem euro vairāk nekā 2015.gadā, un sastāda 7,2% no kopējiem pamatbudžeta 

ieņēmumiem. 

Ņemot vērā ieņēmumu bāzes pieaugumu, Dobeles novada pašvaldības budžeta projektā 

bija iespējams nodrošināt ne tikai finansējumu budžeta iestāžu uzturēšanai, darba samaksas 

nodrošināšanai, pasākumu finansēšanai un sociālajai palīdzībai, bet arī novada attīstībai un 

dažāda rakstura rekonstrukcijas un remonta darbiem. Budžetā plānoti pašvaldības infrastruktūras 

attīstības darbi un līdzekļi tehnisko projektu izstrādei, plānojot to realizācijai piesaistīt arī ES 

projektu līdzekļus. 

Vislielākais izdevumu apjoms 2016.gada pamatbudžetā kā katru gadu ir plānots izglītības 

nozarei – 49% apmērā no kopējiem izdevumiem. 

Ir nodrošināts finansējums skolēnu pārvadājumu veikšanai, pedagogu apmācībai, 

pedagoģisko un tehnisko darbinieku atalgojumam, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos. 

No pašvaldības budžeta tiks apmaksāts pedagoģisko darbinieku atalgojums kopsummā 

1,1 miljona euro apmērā un ir plānoti Valsts budžeta finansēto pedagogu atalgojuma 

nodrošināšanai papildus 32 tūkstoši euro no pašvaldības budžeta. 

Brīvpusdienas no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošinātas 1.- 4.klašu audzēkņiem, no 

pašvaldības budžeta  5.-6.klašu audzēkņiem. 

Remontdarbiem izglītības iestādēs plānoti 1 miljons euro. 

Sociālā palīdzība ir nemainīga pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus, kaut arī objektīvu 

iemeslu dēļ samazinās pabalstu saņēmēju skaits un izdevumi sociālajai palīdzībai vairs nepieaug 

tik strauji. Līdzekļi sociālajām vajadzībām sastāda 11% no kopējiem izdevumiem un ir plānoti 

saskaņā ar pašvaldības apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par sociālajiem pabalstiem, kas 

stājas spēkā šī gada janvārī. Dažāda veida pabalstu izmaksai budžetā plānoti 592 tūkstoši euro 

(2015.gada izpilde sastāda 300 tūkstošus euro). 

3 – 11% apmērā no kopējiem izdevumiem plānoti izdevumi kultūras un sporta nozarei, 

mājokļu saimniecībai un ekonomiskās darbības funkciju veikšanai. 



No pašvaldības budžeta tiks finansēti tradicionālie kultūras un sporta pasākumi,  paredzēts 

finansējums dalībai Latvijas Olimpiādē, kā arī sporta un kultūras biedrībām to darbības 

sekmēšanai. 

Novada teritorijas kopšana un uzturēšana tiek nodrošināta, deleģējot šo funkciju 

pašvaldības kapitālsabiedrībām. Dotācijas, ņemot vērā minimālās darba algas pieaugumu, 

atsevišķās pozīcijās (kapu saimniecība, teritoriju kopšana, zaļumsaimniecība) ir palielinājušās. 

Tāpat ir plānoti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai – lietus notekūdeņu, 

kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un būvniecībai, ielu, gājēju celiņu un laukumu izbūvei, un 

būvniecības un rekonstrukcijas projektu izstrādei. 

Budžetā plānoti līdzekļi izdevumiem neparedzētiem gadījumiem 450 tūkstošu euro 

apmērā. 

Valsts kases aizdevumu atmaksai 2016.gada budžetā plānoti līdzekļi 1,1 miljonu euro 

apmērā. Pašvaldības saistības 2016.gadā pret pašu ieņēmumiem sastāda 8%. 

Budžetā paredzēti līdzekļi ieguldījumiem SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā 141 

tūkstoši euro apmērā ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūvei un remontam, kā arī 

SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” - 57 tūkstošu euro apmērā medicīniskās aparatūras iegādei. 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 806 tūkstošu euro apmērā un tos veido 

Auto ceļu fonda finansējums 681 tūkstotis euro, kas ir par 49 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā 

gadā, un dabas resursu nodokļa ieņēmumi 125 tūkstošu euro apmērā. 

Speciālā budžeta izdevumi plānoti 763 tūkstošu euro apmērā, tajā skaitā pašvaldības ceļu 

un ielu remontam - 681 tūkstotis euro, dotācijai SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 

lielgabarīta un dalīto atkritumu apsaimniekošanai - 81 tūkstoša euro apmērā. 

No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānoti ieguldījumi SIA “Dobeles ūdens” 

pamatkapitālā 50 tūkstošu euro apmērā attīrīšanas ietaišu darbības attīstībai. 

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi plānoti ieņēmumos un izdevumos 130 tūkstošu euro 

apmērā.” 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī, 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī, Sociālās komitejas sēdē 

2016.gada 20.janvārī un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2016.gada 26.janvārī un visās 

komitejās apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIKTORS EIHMANIS atbalsta labi sagatavoto budžeta projektu. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka viedokli par 2016.gada pašvaldības 

budžetu un ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.10/1 pielikumā) 

 

11. 

Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem 
 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par pašvaldību 

izglītības iestāžu savstarpējos norēķinos pielietojamo izcenojumu par vienu audzēkni mēnesī 

noteikšanu ar 2016.gada 1.janvāri. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2016.gada 26.janvārī un abās komitejās apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “g” 

apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2015.gada budžeta faktiskajiem iestāžu uzturēšanas 



izdevumiem, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.11/1 pielikumā) 

 

12. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13 ” Par 

Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar grozījuma izdarīšanu novada domes 2014.gada 29.decembra lēmuma 

Nr.353/13 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 4.pielikuma 2.3.1. 

apakšpunktā un 5.pielikuma papildināšanu ar 9.punktu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī, 

Sociālās komitejas sēdē 2016.gada 20.janvārī un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2016.gada 

26.janvārī, visās komitejās  apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, 

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.12/1 pielikumā) 

 

13. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par dāvinājumu 

(ziedojumu) pieņemšanu no A/S “Dzirnavnieks”, SIA “Tenachem” un SIA “Tenapors”, ievērojot 

2015.gada 25.martā noslēgto nodomu protokolu par Dobeles novada pašvaldības, A/S “Dobeles 

dzirnavnieks” un SIA “Tenax” par kopīgu ieguldījumu lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

būvniecības darbos Spodrības ielā, Dobelē un ņemot vērā 2015.gada 4.novembrī noslēgto 

vienošanos ar SIA “Tenachem” un SIA “Tenapors” par SIA “Tenax” saistību pārņemšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2016.gada 26.janvārī apstiprināta 

tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu, Dobeles novada dome ar 16 

balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.13/1 pielikumā) 

 

14. 

Par novada domes deputātu mēnešalgu 

 

ZIŅO izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par lēmuma projektu par novada 

domes deputātu mēnešalgu, kas sagatavots kontekstā ar iepriekšējā domes sēdē izteiktajiem 

deputātu ierosinājumiem par deputātu darba samaksas apmēra palielināšanu, informē, ka domes 

vadības mēnešalga noteikta saskaņā ar likumu, nosauc darba samaksas stundas tarifa likmes, 

kādas turpmāk tiks piemērotas domes deputātiem - komiteju priekšsēdētājiem un domes 

deputātiem, ņemot vērā noteikto ierobežojumu, ka maksimālais apmaksājamo stundu skaits 

mēnesī nevar pārsniegt 40 stundas. Sniedz informāciju par Dobeles novada pašvaldības finanšu 

un attīstības rādītājiem, salīdzinot ar citām pašvaldībām. 



Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2016.gada 26.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA vēlas izteikt viedokli. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS dod vārdu KASPARAM ĻAKSAM. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA uzskata, ka domes vadības atalgojuma līmeņa pieaugums ir 

pārāk augsts, un to neatbalsta. 

Deputāts EDGARS GAIGALIS piekrīt K.Ļaksas viedoklim, neatbalsta šādu atalgojuma 

līmeņa kāpumu, izsakās, ka ne tikai vadītāju, bet arī darbinieku algas nav pārskatītas. 

Deputātiem citu jautājumu un ierosinājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu un 63.panta 

trešo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta 

pirmo un otro daļu, Dobeles novada dome ar 12 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – 3 

(I.CIMERMANIS, E.GAIGALIS, K.ĻAKSA) ATTURAS – 1 (I.AUDERS), NOLEMJ pieņemt 

lēmumu. (Lēmums Nr.14/1 pielikumā) 

 

15. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.236/13 

“Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par grozījumiem, kurus 

nepieciešams izdarīt Dobeles Kristīgās pamatskolas nolikumā, kas apstiprināts ar novada domes 

2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.236/13 “Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu 

nolikumu apstiprināšanu”. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 

22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 16 

balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.15/1 pielikumā) 

 

16. 

Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem” 

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA par sagatavoto nolikuma 

“Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem” projektu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto, Dobeles 

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,  G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.16/1 pielikumā) 

 

 

 



17. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.191/8 “Par 

projekta iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” iesniegšanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.191/8 “Par projekta iesnieguma 

„Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” iesniegšanu”, jo pēc iepirkuma 2016/2 

rezultātiem projekta būvdarbiem kopējais finansējums ir 183363,41 euro, līdz ar to 1.1.punkts 

jāizsaka jaunā redakcijā un 2.punktā skaitli 210110 jāaizstāj ar skaitli 183364. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2016.gada 26.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un veiktā 

iepirkuma, identifikācijas Nr.DNP 2016/2 rezultātiem, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR 

– (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO 

– 1 (V.REINFELDS) NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.17/1 pielikumā) 

 

18. 

Par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam aktualizētā rīcības un 

investīciju plāna apstiprināšanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto novada 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēto rīcības un investīciju plānu. Informē par 

veiktajām izmaiņām rīcības plānā un investīciju plānā, kurā iekļautas visas pašvaldības 2016.gada 

budžetā plānotās darbības, piegādes, pakalpojumi un aktivitātes. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 19.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 73.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.18/1 pielikumā) 

 

 

Sēde slēgta plkst.15.40 

 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2016.gada 25.februārī, plkst.14.00 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(01.02.2016.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(01.02.2016.) 
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LĒMUMS 

Dobelē 
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Par nekustamā īpašuma Arhitektu iela 6 Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

        Par nekustamā īpašuma „Arhitektu iela 6” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2016.gada 5.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma Arhitektu iela 6 

Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums Arhitektu iela 6) 

sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums Arhitektu iela 6, kadastra numurs 46720010059 ar kopplatību 3,1 

ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 100000369549 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums Arhitektu iela 6 sastāv no 

trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46720010059 ar platību 0,3 ha, 46720010060  ar 

platību 0,6 ha, un 46720010061 ar platību 2,2 ha. 

Nekustamā īpašuma Arhitektu iela 6 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Arhitektu iela 6 divos atsevišķos īpašumos. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu Arhitektu iela 6 Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā divos atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46720010061 2,2 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un 46720010059 0,3 ha platībā 

– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46720010060 0,6 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes 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 

28.01.2016.          Nr.2/1 

 

 

Par medību tiesību nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai “ZEBRENE” 

  

 Izskatot Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 11.decembrī saņemto Mednieku 

makšķernieku biedrības “ZEBRENE”, reģistrācijas Nr.40008097246, juridiskā adrese: Upes iela 

18-15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, valdes locekļa Jāņa Aļļa iesniegumu par zemesgabalu 

medību nomas līguma slēgšanu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un Medību likuma 1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu 

Nr.421 „Medību noteikumi“ 13. un 14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT Mednieku makšķernieku biedrībai “ZEBRENE”, reģistrācijas Nr.40008097246, 

juridiskā adrese: Upes iela 18-15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, medību tiesības 

pašvaldībai piekritīgajos zemesgabalos Zebrenes pagastā: 

 

1.1. „Peles”, 0,4919 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980030034; 

1.2. „Peles”, 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980030035. 

 

2. NOTEIKT, ka medību tiesību lietotājam ir pienākums: 

 

2.1. uzturēt kārtībā robežstigas lēmuma 1.punktā minētajos zemesgabalos; 

2.2. nodrošināt medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vienlaikus īstenojot 

aizsardzības pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, 

ciktāl tas nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām. 

 

3. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar Mednieku makšķernieku biedrību “ZEBRENE” 

līgumu par medību tiesību nodošanu uz pieciem gadiem. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LĒMUMS 

Dobelē 

28.01.2016.           Nr.3/1 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ģerdāņi” Annenieku pagastā,  

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 28.decembrī saņemts SIA “Joži” ierosinājums 

atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu īpašumu – apbūvētu zemesgabalu “Ģerdāņi” 

Annenieku pagastā, Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals “Ģerdāņi” Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4642 001 0182 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 7358 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība 1,19 ha. 

Uz zemesgabala atrodas SIA “Joži” īpašumā esoša ēka. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir 2400,00 euro. 

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

ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT SIA “Joži”, reģistrācijas Nr.45101001791, nekustamo īpašumu - apbūvētu 

zemesgabalu “Ģerdāņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4642 

001 0182, 1,19 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu 3000,00 euro 

(trīs tūkstoši euro). 

3. Pircējam četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāslēdz pirkuma līgums 

un jāveic pirmais maksājums ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo 

daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 31A, 

Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 15.decembra kopsapulces lēmumu par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada pašvaldības Pilnvarojuma 

līgumu Nr.159/4.3.-2014 ar SIA „Dobeles namsaimnieks”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 31A, Dobelē, Dobeles novadā, 

kas sastāv no 4 dzīvokļu īpašumiem, saimniecības ēkas un zemesgabala 925 kv.m. 

platībā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Mihailam 

Bandjukam, p.k.130650 -12209. 

2. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” sagatavot un pašvaldības vārdā parakstīt 

dzīvojamās mājas Brīvības ielā 31A, Dobelē, Dobeles novadā nodošanas - pieņemšanas 

aktu. 
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Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežansīši” 

Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala (kadastra numurs 4646 005 

0032) 2,4 ha platībā un nedzīvojamās ēkas – noliktavas, izsoles rezultātus un pārdot to 

Dobeles novada Naudītes pagasta zemnieku saimniecībai „Atmodas”, 

reģ.Nr.48501019476, par nosolīto cenu 4100,00 euro. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala 

starpgabala Zemgales iela 28A, Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra Nr.4601 015 5202) 

17912 kv.m. platībā izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 5100,00 

euro. 

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lejasstrazdi 

17” Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala  

(kadastra Nr.4660 005 0130) 0,26 ha platībā un dzīvojamās mājas, izsoles rezultātus un 

pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 4100,00 euro, nosakot pirkuma maksas samaksas 

termiņu līdz 2018.gada 31.martam. 

4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā divistabu dzīvokļa Dārza ielā 2-7, 

Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 46,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 461/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4680 005 0051 001 007) izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par 

nosolīto cenu 1200,00 euro. 

5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Znotiņi 1” 

Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 002 0062) 6100 kv.m. platībā 

izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 3100,00 euro. 

6. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Pļavu iela 2 

Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4668 003 0674) 2944 kv.m. 

platībā (kadastra apzīmējums 4668 003 0666) izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], 

par nosolīto cenu 2700,00 euro. 

7. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā zemesgabala „Pokaiņi 348” 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4672 009 0348) 597 kv.m. platībā izsoles 

rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 1300,00 euro. 

mailto:dome@dobele.lv


8. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā zemesgabala „Jaunzemnieki 104”, 

Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0113) 607 kv.m. platībā  izsoles 

rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 1300,00 euro, nosakot pirkuma 

maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 31.martam. 

9. UZDOT nekustamo īpašumu pircējiem trīsdesmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas noslēgt pirkuma līgumu ar pašvaldību.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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Par Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisijas izveidi un nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta 

trešo daļu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisiju (turpmāk – Komisija) un 

apstiprināt to šādā sastāvā:  

1.1. Komisijas priekšsēdētājs Gunārs Kurlovičs – Dobeles novada pašvaldības 

izpilddirektora vietnieks; 

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. Austra Apsīte - Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

1.2.2. Jānis Kukša - Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs; 

1.2.3. Aldis Cīrulis -  Dobeles novada domes deputāts; 

1.2.4. Elīna Pitkēviča - Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste; 

1.2.5. Sandra Lasmane - Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

teritorijas plānotāja. 

 

2. Apstiprināt Komisijas nolikumu (pielikumā). 
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APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.6/1 

 

2016.gada 28.janvārī          Dobelē 

 
 

Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisijas nolikums 

 

1. Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisija (turpmāk – KOMISIJA) ir Dobeles 

novada domes (turpmāk – Dome) izveidota institūcija, kura ir pilnvarota izvērtēt 

nepieciešamību grozīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilstoši pašvaldības 

teritorijas plānojumam un pieņemt lēmumus par dzīvojamai mājai funkcionāli 

nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu. 

2. KOMISIJA savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta 

noteikumus, Dobeles novada domes saistošos noteikumus, Domes lēmumus un šo 

nolikumu. 

3. KOMISIJA savus uzdevumus veic patstāvīgi, ciktāl tās darbību nereglamentē saistoši 

normatīvie akti, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un iestādēm, 

pieaicinātiem ekspertiem. 

4. KOMISIJAS sastāvu apstiprina, kā arī izmaiņas tajā izdara Dome. 

5. KOMISIJAS sēdes vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā KOMISIJAS 

priekšsēdētāja vietnieks, kuru ievēlē no komisijas locekļu vidus. 

6. KOMISIJA no sava vidus ievēl KOMISIJAS sekretāru. 

7. KOMISIJAS sēdes organizē un lietvedību kārto KOMISIJAS sekretārs. 

8. KOMISIJAS priekšsēdētājs sasauc KOMISIJAS sēdi ne retāk kā reizi mēnesī, par to 

informējot KOMISIJAS locekļus ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms tās. 

9. KOMISIJA ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no KOMISIJAS 

locekļiem. 

10. KOMISIJA lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar sēdē klātesošo KOMISIJAS locekļu 

balsu vairākumu. Katram KOMISIJAS loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties līdzīgi, 

izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss. 

mailto:dome@dobele.lv


11. Par katru KOMISIJAS sēdi noformē protokolu, ko paraksta KOMISIJAS priekšsēdētājs 

un sekretārs. Katram KOMISIJAS loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu 

atsevišķo viedokli. 

12. Par darbu KOMISIJĀ tās locekļi, sekretārs un pieaicinātie speciālisti saņem atalgojumu 

domes noteiktajā kārtībā un apmērā. 

13. KOMISIJAS lēmumi apstrīdami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.01.2016.           Nr.7/1 

 

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā tiek ierosināta, 

uzsākta un pabeigta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 

pārskatīšana” apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta ceturto 

daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada domes saistošos noteikumus Nr.1 “Par kārtību, kādā tiek 

ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 

pārskatīšana” (pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

Domes 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  

2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.7/1 

(prot.Nr.1) 
 

Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 
 

Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai funkcionāli 

nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana 

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

85.panta trešo daļu un 86.panta piekto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dobeles novada 

administratīvajā teritorijā: 

1.1. tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana; 

1.2. tiek informēti privatizēto objektu īpašnieki (turpmāk – Dzīvokļu īpašnieks) un zemes 

īpašnieks, noskaidrots un izvērtēts to viedoklis, un pieņemts lēmums par funkcionāli 

nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu; 

1.3. tiek izvērtēta un pārskatīta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 

platība un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņemts lēmums 

attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu. 

2. Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu nodrošina un lēmumu par funkcionāli 

nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu un pārskatīšanas pabeigšanu pieņem 

Dobeles novada domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota Zemes ierīcības komisija (turpmāk 

tekstā – Komisija). Komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina Dome. 
 

II. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas ierosināšana 

 

3. Ierosinājumu (turpmāk – Iesniegums) pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo 

zemes gabalu iesniedz Dobeles novada Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai 

nosūtot elektroniskā veidā. 

4. Iesniegumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādītas vēlamās dzīvojamai mājai 

funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas. Ja Iesniegumu iesniedz Dzīvokļa īpašnieks, 

Iesniegumam papildus pievieno Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pievienotu 

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes 

gabala pārskatīšanu. 

 

III. Dzīvokļa un zemes īpašnieka informēšana, viedokļu noskaidrošana un lēmuma 

pieņemšana par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas 

uzsākšanu 
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5. Komisija, pēc Iesnieguma par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu 

saņemšanas, izvērtē dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala, vienlaikus arī 

citu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanas nepieciešamību 

attiecīgā kvartāla robežās, un: 

5.1. izgatavo pārskatāmai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 

projektu vektordatu formātā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā, kā kartogrāfisko 

pamatni izmantojot orto foto materiālus; 

5.2. pieprasa viedokli no: 

5.2.1. valsts un pašvaldību iestādēm; 

5.2.2. dzīvojamās mājas pārvaldieka. 

6. Informāciju par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas 

ierosinājumu Komisija publicē Dobeles novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā 

www.dobele.lv un vietējā laikraksta „Zemgale” pielikumā „Dobeles novada ziņas”. 

7. Ja funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana nepieciešama kvartāla robežās, 

informāciju publicē Dobeles novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.dobele.lv, vietējā 

laikraksta „Zemgale” pielikumā „Dobeles novada ziņas”, izvieto pie attiecīgo dzīvojamo māju 

ziņojumu dēļiem, darot zināmu Dzīvokļa īpašniekam, kā arī nosūtot informāciju attiecīgo 

dzīvojamo māju pārvaldniekam un zemes īpašniekam, uz kuru īpašumā esošām zemēm 

atrodas attiecīgā kvartāla robežās esošās dzīvojamās mājas. 

8. Dzīvokļa un zemes īpašnieks divu mēnešu laikā no publikācijas datuma ir tiesības izteikt 

apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas 

uzsākšanu, tos iesniedzot Dobeles novada Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 

vai nosūtot elektroniskā veidā. 

9. Komisija, izvērtējot saņemtos apsvērumus, pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli 

nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu vai atteikumu. 

10. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā 

noteiktā kārtībā. 
 

IV. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana pabeigšana 

 

11. Pēc lēmuma par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas 

uzsākšanu spēkā stāšanās, Komisija veic normatīvajos aktos noteiktās darbības, kas 

nepieciešamas funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskaitīšanai, izstrādājot dzīvojamai 

mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu, 

to publicējot Dobeles novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.dobele.lv. 

12. Komisija nosūta priekšlikumu izvērtēšanai un viedokļu sniegšanai: 

12.1. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas procesā 

iesaistītajām valsts, pašvaldības iestādēm un pašvaldības kapitālsabiedrībām; 

12.2. Dzīvokļa un zemes īpašniekam; 

12.3. dzīvojamās mājas pārvaldniekam. 

13. Pēc saņemto priekšlikumu un viedokļu izvērtēšanas, Komisija pieņem lēmumu un apstiprina 

dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platības un robežu plānu. 

14. Komisijas lēmums un apstiprinātais dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 

platības un robežu plāns publicējams Dobeles novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā 

www.dobele.lv. 

15. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā 

noteiktā kārtībā. 

 

V. Samaksa par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu 

 

16. Maksa par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu sastāv no 

maksas par tehnisko izpildi (zemes ierīcība, kartogrāfiskā materiāla sagatavošanas, u.c.) un 

administratīvajiem izdevumiem (lēmumu sagatavošana, viedokļu izprasīšana, u.c.). 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/


17. Maksu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu tehnisko 

izpildi sedz Dzīvokļa un zemes īpašnieks, administratīvos izdevumus sedz pašvaldība. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
 

Saistošo noteikumu Nr.1 

„Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamai mājai funkcionāli 

nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums  

  

Sadaļas paskaidrojums  

 1.Projekta nepieciešamības pamatojums   Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

85. un 86.pantu, par kārtību, kādā pašvaldība ar 

saistošajiem noteikumiem nosaka dzīvojamai mājai 

funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu un 

ar to saistīto izdevumus apmaksu. 

 2.Īss projekta satura izklāsts   Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā  

tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 

zemes gabala pārskatīšana, Dzīvokļa un zemes īpašnieka 

informēšana un viedokļu izteikšana, lēmumu pieņemšana 

un apstrīdēšana,  izdevumu apmaksa. 

 3.Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu  

 Nav būtiskas ietekmes. 

 4.Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

 Nav attiecināms. 

 5.Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Saistošo noteikumu 6., 7., 10. punktā noteiktās 

informācijas procedūras, 3. punktā noteiktās ierosinājumu 

iesniegšanas kārtība, 8. punktā noteikta apsvērumu 

iesniegšanas kārtība. 

 6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

 Nav attiecināms. 

 

 

 

 

Domes 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 

28.01.2016.           8/1 

 

 

Par Dobeles novada domes 2015.gada 26.novembra  saistošo noteikumu Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu 
 

Izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 23.decembra 

atzinumu par Dobeles novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”, kurā izteikts lūgums precizēt minētos 

saistošos noteikumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ:  
 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada domes 2015.gada 26.novembra  saistošo noteikumu Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” precizēto redakciju (pielikumā). 

 

2. Atcelt Dobeles novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.297/13 „Par Dobeles 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles 

novadā” apstiprināšanu. 

 

 
 

 

 

 

Domes 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 

2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.297/13 

(protokols Nr.13) 

Precizēti  

ar Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra  

lēmumu Nr.8/1 

(prot.Nr.1) 

 

2015.gada 26.novembra 

 

Saistošie noteikumi Nr.13 
 

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM 

DOBELES NOVADĀ 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  

palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu un 

 Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299  

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas  

atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4.apakšpunktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) 

veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir 

tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

kārtību. 

 

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas 

nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām 

ģimenēm (personām) to pamatvajadzību apmierināšanai un veicinātu viņu līdzdarbību savas 

situācijas uzlabošanā. 

 

3. Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) administratīvajā teritorijā. 

 

4. Veicot pašvaldības iedzīvotāju materiālā stāvokļa izvērtēšanu, par īpašumu šo 

noteikumu izpratnē nav uzskatāmi: Dobeles novadā reģistrētā zeme, mežs, ēkas, ar kadastrālo 

vērtību līdz 1430,00 euro, viena garāža, divi automobiļi, motorollers vai motocikls, kas ir 

ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds un mopēds katram ģimenes loceklim. 

Saistošo noteikumu VII. un VIII. nodaļā noteikto pabalstu piešķiršanai, par īpašumu šo 

noteikumu izpratnē nav uzskatāmi nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība 

nepārsniedz 8000,00 euro, kā arī kustamā reģistrētā manta. 
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5. Ja ģimenei (personai) īpašums pieder ilgāk par 12 mēnešiem un tā veic 

kredītmaksājumus, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ienākumu summu samazina 50 

procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. 

 

6. Trūcīga ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi pēdējo triju mēnešu 

laikā uz katru ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto ienākumu apmēru, 

kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu. 

 
7. Maznodrošināta ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz ģimenes 

locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50 procentus no valstī noteiktās minimālās algas. 

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē un piešķir analoģiski trūcīgas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanai. 

 

 

II. Pabalstu veidi 

 

8. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi: 

 

8.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai; 

 

8.2. dzīvokļa pabalsts; 

 

8.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; 

 

8.4. veselības pabalsts; 

 

8.5. pabalsts skolēnu ēdināšanai (pusdienas); 

 

8.6. pabalsts vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas izglītības iestādē; 

 

8.7. pabalsts izglītībai un audzināšanai. 

 

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

 

9. Garantētais minimālā ienākuma līmenis vienai personai tiek noteikts saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem. 

 

10. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam. 

 

11. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

 
IV. Dzīvokļa pabalsts 

 

12. Dzīvokļa pabalsts ir pabalsts dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar 

dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. 

 

13. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir: 

 

13.1.trūcīgām ģimenēm (personām); 

 

13.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām); 

 



13.3. pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām saskaņā ar Latvijas 

Republikas Civillikumā noteikto nav likumisko apgādnieku, un ienākuma apmērs pēdējo trīs 

mēnešu laikā nepārsniedz 70 procentus no valstī noteiktās minimālās algas. 

 

14. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts šādā apmērā: 

 

14.1. trūcīgām un  maznodrošinātām ģimenēm (personām) – 24,00 euro mēnesī un 12,00 

euro mēnesī par katru bērnu; 

 

14.2. pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām saskaņā ar Latvijas 

Republikas Civillikumā noteikto nav likumisko apgādnieku un ienākumu apmērs pēdējo trīs 

mēnešu laikā nepārsniedz 70 procentus no valstī noteiktās minimālās algas – 24,00 euro mēnesī. 

 

15. Dzīvokļa pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas 

īri vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar 

dzīvojamās telpas lietošanu. 

 
V. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

16. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiska nelaime vai citi iepriekš neparedzami 

apstākļi, ģimenes locekļa nāve, gadījumi, kad ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā un 

daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tai skaitā nepieciešamo dokumentu 

kārtošanu), piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un tikai tajos 

gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts. 

 

17. Pabalstu ārkārtas situācijā piešķir šādos apmēros: 

17.1. līdz 712,00 euro stihiskas nelaimes vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā; 

17.2. līdz 300,00 euro ģimenes locekļa nāves gadījumā;  

17.3. 22,00 euro vienai personai uzturam (pārtikas iegādei); 

17.4. līdz 30,00 euro vienai personai apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas 

karte) kārtošanai.  

 

18. Saistošo noteikumu 17.2.apakšpunktā pabalstu izmaksā mirušās personas ģimenes 

loceklim, apgādniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, un tā apmērs nosakāms 

atbilstoši minimālajiem izdevumiem par apbedīšanas pakalpojumiem (zārka iegāde, transporta 

pakalpojumi, pakalpojumi kapsētā). 
 

19. Ja mirušās personas ģimenes loceklim, apgādniekam vai personai, kura uzņēmusies 

apbedīšanu, ir tiesības saņemt valsts noteikto apbedīšanas pabalstu, bet tā apmērs ir mazāks nekā 

norādīts šo noteikumu 18.punktā, tad 17.2.apakšpunktā minētā pabalsta apmēru aprēķina kā 

starpību starp minimālajiem izdevumiem par apbedīšanas pakalpojumu un Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu. 
 

20. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, 

Sociālais dienests slēdz līgumu ar fizisku vai juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu 

un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus. 
 

21. Tiesības saņemt pabalstu uzturam ārkārtas situācijā ir ģimenēm (personām), kurām 

objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežotas vai nav iespējas saņemt pietiekamu uzturu un ģimene 

(persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. 
 

22. Pabalstu piešķir, ja ģimenes (personas) iesniegums Sociālajā dienestā saņemts ne 

vēlāk kā trīs mēnešu laikā no ārkārtas situācijas rašanās. 
 

 



VI. Veselības pabalsts 

 

23. Tiesības saņemt veselības pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 

(personām). 

 

24. Pabalsts paredzēts recepšu medikamentu un briļļu iegādei, pacienta iemaksu, 

medicīnisko manipulāciju, zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumu segšanai. 
 

25. Pabalsta maksimālais apmērs ir 86,00 euro uz mājsaimniecību kalendārajā gadā, bet 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem papildus 12,00 euro par katru bērnu.  

  

26. Pabalsta saņemšanai ģimene (persona) Sociālajā dienestā iesniedz izdevumus 

apliecinošu dokumentu, kuros norādīti personas identifikācijas dati, kopijas (uzrādot oriģinālus), 

un recepšu kopijas par trīs mēnešu periodu pirms trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa piešķiršanas. 

 

VII. Pabalsts skolēnu ēdināšanai (pusdienas) 

 

27. Tiesības saņemt pabalstu skolēnu ēdināšanai (pusdienas) ir trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru bērni apmeklē vispārējās izglītības iestādes. 
 

28. Pabalsta apmērs ir līdz 1,42 euro skolēnam par katru  apmeklēto mācību dienu. 

Pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un 

iesniegtajiem rēķiniem. 

 

VIII. Pabalsts vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas izglītības iestādē 

 

29. Tiesības saņemt pabalstu vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas 

izglītības iestādē ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām). 

 

30. Pabalsta apmērs ir līdz 1,57 euro bērnam par katru pirmsskolas izglītības iestādes 

apmeklēto dienu. Pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam atbilstoši 

iesniegtajiem rēķiniem. 

 

IX. Pabalsts izglītībai un audzināšanai 

 

31. Tiesības saņemt pabalstu izglītībai un audzināšanai ir trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm (personām). 
  

32. Pabalsts tiek piešķirts 42,00 euro apmērā katram nepilngadīgajam bērnam vienu reizi 

gadā. 
 

33. Pabalsts izlietojams šādām vajadzībām: 
 

33.1. mācību grāmatu, kancelejas preču un citu ar mācībām saistītu izdevumu apmaksai; 
 

33.2. bērnam nepieciešamā apģērba un apavu iegādei. 
 

34. Gadījumā, ja Sociālajam dienestam ir pamatotas šaubas par to, vai pabalsts tiks 

izmantots paredzētajam mērķim, pabalsta izmaksa tiek veikta ar Sociālā dienesta starpniecību, 

iegādājoties nepieciešamos līdzekļus, kas minēti šo noteikumu 33.punktā. 

 

 

 

 

 



X. Pabalstu piešķiršanas kārtība 
 

35. Pabalsta pieprasīšanai ģimene (persona) vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot 

rakstveida iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju, pievienojot 

nepieciešamos dokumentus. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz, ja pieprasa saistošo 

noteikumu V. nodaļā noteikto pabalstu. 
 

36. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, pēc iesnieguma saņemšanas, 10 darbdienu 

laikā novērtē ģimenes (personas) (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras 

mitinās vienā mājoklī) ienākumus un materiālo stāvokli, apmeklē ģimeni (personu) dzīvesvietā, 

sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 

piešķirt pabalstu. 

 

37. Lēmumu par šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētā pabalsta piešķiršanu pieņem 

Sociālā dienesta izveidota komisija. 

 

38. Sociālais dienests  pēc lēmuma pieņemšanas informē ģimeni (personu) par pieņemto 

lēmumu, pabalsta piešķiršanas atteikuma gadījumā ģimeni (personu) rakstveidā trīs darba dienu 

laikā informē par atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību. 

 

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

39. Sociālā dienesta komisijas un sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt 

Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 

40. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas 

tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 
XII. Noslēguma jautājumi 

 

41. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dobeles novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles novada ziņas“. 

 

42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 

2009.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles 

novadā“. 

  

  

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Lai  paplašinātu iedzīvotāju loku kuriem ir tiesības saņemt 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, kā arī sniegtu 

lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem, un pensijas vecuma 

personām un personām ar invaliditāti, kuriem saskaņā ar LR 

Civillikumā noteikto nav likumīgo apgādnieku. 

 

2.Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu 

(turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu 

piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), 

kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par 

pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

Plānots budžeta palielinājums. 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav attiecināms. 

 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

 

Nav attiecināms. 

  

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Nav attiecināms. 

 

 

 

 

Domes 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 

28.01.2016.           9/1 

  

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

audžuģimenei, bērnam bārenim  un bez vecāku gādības palikušam bērnam” apstiprināšanu  

 
 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.
2
 pantu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 
 

APSTIPRINĀT Dobeles novada domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par pašvaldības 

palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam”. 

 

 

 

 
 

 

 

Domes 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 

2016.gada 28.janvāra lēmumu 

Nr.9/1 (protokols Nr.1) 

 

2016.gada 28.janvāra                                                                      Saistošie noteikumi Nr.2 

 

Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim 

un bez vecāku gādības palikušam bērnam 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  

25.
2
 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra  

noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez  

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī  

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31.
1  

punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 

"Audžuģimenes noteikumi“ 43.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Dobeles novada pašvaldības (turpmāk 

– pašvaldība) pabalstus audžuģimenei, kā arī bērnam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu apmēru, 

piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

 

2. Pabalstus audžuģimenei ir tiesības saņemt audžuģimenei, kurai ir noslēgts līgums ar 

pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē. 

 

3. Pabalstus bārenim ir tiesības saņemt bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir 

pieņēmusi Dobeles novada Bāriņtiesa. 

 

4. Iesniegumu pabalsta saņemšanai audžuģimene vai bārenis iesniedz Dobeles novada 

Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests). 

 

II. Pabalsti audžuģimenei 

 

5. Pašvaldība audžuģimenei piešķir: 

5.1.pabalstu bērna uzturam; 

5.2.pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei. 

 

6. Pabalsta bērna uzturam apmērs ir 200,00 euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam 

bērnam. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli 

dienu skaitam. 

mailto:dome@dobele.lv
http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p25.2


 

7. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts 200,00 euro apmērā katram             

audžuģimenē ievietotam bērnam. 

 

8. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir vienreizējs un tiek piešķirts pēc līguma 

par bērna ievietošanu audžuģimenē noslēgšanas. 

 

III. Pabalsti bārenim 

 

9. Pašvaldība bārenim piešķir: 

9.1.vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 

9.2.vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; 

9.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim; 

9.4. dzīvokļa pabalstu. 

 

10. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 130,00 euro, personai ar 

invaliditāti kopš bērnības- 215,00 euro. 

 

11. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 250,00 

euro. 

 

12. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim ir 65,00 euro 

mēnesī, personai ar invaliditāti kopš bērnības 140,00 euro mēnesī. 

 

13. Pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim ir tiesības saņemt 

bārenim, ja viņš: 

13.1. turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt 

valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu; 

13.2. turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 

diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību 

sekmīgi apgūst studiju programmu. 

 

14. Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir izdevumu par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumu 

par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu segšanai. 

 

15. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai bārenis Sociālajā dienestā iesniedz: 

15.1. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas gadījumā iesniedz 

vienošanos par grozījumiem vai jaunu īres līgumu; 

15.2. reizi trijos mēnešos izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, 

nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un 

karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas 

vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti 

īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 

darbībām, apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. 

 

16. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts 

dzīvokļa pabalsts, nedzīvo. 

 

17. Pabalstus bārenim ir tiesības saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 

 



IV. Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtība 

18. Dzīvokļa pabalsta apmēru mēnesī aprēķina, pamatojoties uz šo noteikumu 15.punktā 

minētajiem dokumentiem, nepārsniedzot noteikumu 19.punktā noteiktos ar dzīvojamās telpas 

lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus. 

 

19. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto    

izdevumu normatīvi: 

19.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi 

par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) - 1,00 euro par 1 m
2
 mēnesī un ne 

vairāk kā par 35 m
2
; 

19.2. apkures nodrošināšanai: 

19.2.1. ar siltumenerģiju - 1,50 euro par 1 m
2
 mēnesī un ne vairāk kā par 35 m

2
 

(septiņus mēnešus gadā apkures sezonā); 

19.2.2. ar gāzi un elektroenerģiju - 1,23 euro par 1 m
2 

 mēnesī un ne vairāk kā par 

35 m
2
 (septiņus mēnešus gadā apkures sezonā); 

19.2.3.  ar cieto kurināmo - 250,00 euro gadā; 

19.3. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai - 10,00 euro mēnesī; 

19.4.  dabasgāzei (pavardam) – 0,73 euro par 1 m
3
 un ne vairāk kā 3 m

3  
mēnesī; 

19.5.  sašķidrinātā gāze (pavardam) –  5,38 euro  par 1 m
3
 un ne vairāk kā 3 m

3  
mēnesī; 

19.6. gāzes balona iegāde – 50,00 euro gadā; 

19.7. kompleksajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem – 2,99 euro par 1m
3
  

un ne vairāk kā 4 m
3
  mēnesī; 

19.8.  asenizācijas pakalpojumiem - 30,00 euro gadā; 

19.9.  sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – 3,00 euro mēnesī; 

19.10. elektroenerģijai - 100 kWh mēnesī. 

 

20. Dzīvokļa pabalstu izmaksā bārenim, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto kredītiestādes 

kontu. 

 

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
 

21. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

22. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

  

 



Saistošo noteikumu Nr.2 

„Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim 

 un bez vecāku gādības palikušam bērnam” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta 

ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 

2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30., 31., 31.
1
 un 

31.
2
punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta 

noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas. Savukārt saskaņā ar Ministra kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes 

noteikumi “ 43.punktu pašvaldībai jāizmaksā pabalstu bērna 

uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

audžuģimenei, kura noslēgusi līgumu ar pašvaldību. 

2015.gadā stājās spēkā grozījumi likumā „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā“ un atbilstoši likuma 25.
2 

pantā noteiktajam pašvaldības pienākums ir sniegt  materiālu 

atbalstu pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un 

bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, kā arī noteikt ar 

dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas 

normatīvus. Ievērojot minēto, izdodami saistošie noteikumi, 

kas nosaka pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 

 

 

2.Īss projekta satura izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstus 

audžuģimenei: 1) pabalstu bērna uzturam; 2) pabalstu 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu bērna uzturam 

200 euro katram bērnam piešķir katru mēnesi, savukārt 

pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir vienreizējs 

un tā apmērs ir 200 euro. 

Saistošie noteikumi nosaka arī pabalstus  bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas: 1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai; 2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un 

mīkstā inventāra iegādei; 3) pabalstu ikmēneša izdevumiem 

bārenim – mācību iestādes audzēknim; 4) dzīvokļa pabalstu. 

Plašāk saistošajos noteikumos noteikta dzīvokļa pabalsta, 

kas ir jauns pabalsta veids, saņemšanas kārtība. Ir noteikti ar 

dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas 

http://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums#p12
http://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums#p43
http://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
http://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
http://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
http://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...


normatīvi, pabalstu piešķirs uz īres līguma pamata un 

aprēķinās pēc faktiskiem izdevumiem, bet nepārsniedzot 

noteikumos paredzētos normatīvus. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

Pabalstu izmaksa tiks nodrošināta Dobeles novada 

Sociālajam dienestam apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav attiecināms. 

 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

 

Nav attiecināms. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Saistošo noteikumu projekta izstrādes gaitā ir notikušas 

konsultācijas ar dzīvojamo māju pārvaldītājiem un 

apsaimniekotājiem. 
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Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.3_„Dobeles novada pašvaldības budžets 

2016.gadam” apstiprināšanu  

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada domes saistošos noteikumus Nr.3 „Dobeles novada 

pašvaldības budžets 2016.gadam”. 
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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 

2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.10/1 

(protokols Nr.1) 

 

2016.gada 28.janvārī Saistošie noteikumi Nr.3 

 

Dobeles novada pašvaldības budžets 2016.gadam 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

1. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos 20 042 338 

euro apmērā, izdevumos 22 074 240 euro apmērā, aizņēmumus no Valsts kases 210 110 

euro apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos līdzekļus 1 138 701 euro 

apmērā, līdzdalību komersantu pašu kapitālā 168 915 euro apmērā, sadalījumu pa 

ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un 2.pielikumu. 

 

2. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2016.gada 

1.janvāri 4 658 423 euro apmērā, uz 2017.gada 1.janvāri 1 500 000 euro apmērā. 

 

3. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2016.gada speciālo budžetu ieņēmumos 805 985 

euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 216 514 euro apmērā, izdevumos 763 

299 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 209 200 euro latu apmērā saskaņā ar 

3.pielikumu. 

 

4. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetu 

ieņēmumos 94 160 euro apmērā, izdevumos 94 160 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 

gada sākumu 48 076 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 48 076 euro apmērā 

saskaņā ar 4.pielikumu. 

 

5. Apstiprināt no Dobeles novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta neparedzētiem 

izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 450 000 euro apmērā. 

 

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

tiem Finanšu un grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem, 

kā arī no budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. 

 

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

faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā. 

 

8. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citus pamatbudžeta ieņēmumus, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz 
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budžetā noteikto apjomu, ar Dobeles novada domes atļauju var novirzīt izdevumu 

papildus finansēšanai. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto 

budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot tos apstiprināšanai Dobeles novada domei. Visas 

izmaiņas apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Dobeles novada pašvaldības 

2016.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Dobeles novada dome. 
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Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem 
 

 

 Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos 

Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai 

sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

14.punkta “g” apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2015.gada budžeta faktiskajiem 

iestāžu uzturēšanas izdevumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NOTEIKT ar 2016.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos 

izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu. 

 

2. UZDOT novada Izglītības pārvaldei noslēgt līgumus ar pašvaldībām, kuru teritorijā 

dzīvojošie audzēkņi apmeklē Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādes, kā arī 

nodrošināt kontroli par noslēgto līgumu līgumsaistību izpildi. 
 

3. ATZĪT par spēku zaudējušu 2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.18/1 „Par pašvaldību 

izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem”. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
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Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13 ” Par 

Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13 ”Par 

Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt 4.pielikuma 2.3.1.apakšpunktā skaitli „450,00“ ar skaitli „600,00“. 

 

2. Papildināt lēmuma 5.pielikumu ar 9.punktu šādā redakcijā: 
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9. Dobeles novada Centrālā bibliotēka   

9.1. Bibliotēku fonda inventarizācija 1000 vienības 18,00 
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Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1915.pantu un 1928.pantu, un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot 2015.gada 25.martā noslēgto nodomu 

protokolu par Dobeles novada pašvaldības, A/S “Dobeles dzirnavnieks” un SIA “Tenax” par 

kopīgu ieguldījumu lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības darbos Spodrības ielā, 

Dobelē, Dobeles novadā, kā arī 2015.gada 4.novembrī noslēgto vienošanos ar SIA “Tenachem” 

un SIA “Tenapors” par SIA “Tenax” saistību pārņemšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PIEŅEMT A/S “Dobeles dzirnavnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.40003020653, 

juridiskā adrese: Spodrības iela 4, Dobele, Dobeles novads, dāvinājumu (ziedojumu) – 

finanšu līdzekļus EUR 43627,56 (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit septiņi 

euro un piecdesmit seši centi). 

 

2. PIEŅEMT SIA “Tenachem”, vienotais reģistrācijas Nr.48503013815, juridiskā 

adrese: Spodrības iela 3, Dobele, Dobeles novads, dāvinājumu (ziedojumu) – finanšu 

līdzekļus EUR 21813,78 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīspadsmit euro un 

septiņdesmit astoņi centi). 
 

3. PIEŅEMT SIA “Tenapors”, vienotais reģistrācijas Nr.48503013798, juridiskā adrese: 

Spodrības iela 1, Dobele, Dobeles novads, dāvinājumu (ziedojumu) – finanšu 

līdzekļus EUR 21813,78 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīspadsmit euro un 

septiņdesmit astoņi centi). 
 

4. Akceptēt noslēgtos dāvinājuma (ziedojuma) līgumus (pielikumā). 
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Par novada domes deputātu mēnešalgu 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu un 63.panta 

trešo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta 

pirmo un otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Domes priekšsēdētājam mēnešalgu nosaka Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas 

paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas 

apmēram, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu 3,64 un noapaļojot pilnos euro. 

2. Domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalgu nosaka Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā 

statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu 3,2 un noapaļojot 

pilnos euro. 

3. Noteikt novada domes deputāta - komitejas priekšsēdētāja darba samaksas stundas tarifa likmi 

18 euro. 

4. Noteikt novada domes deputāta darba samaksas stundas tarifa likmi 16 euro.  

5. Deputātiem maksimālo apmaksājamo stundu skaits mēnesī nevar pārsniegt 40 stundas. 

6. Deputātam ir tiesības atteikties no darba samaksas, iesniedzot domes priekšsēdētājam 

rakstisku paziņojumu.  

7. Atzīt par spēku zaudējušu: 

7.1. Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.362/14 „Par novada domes 

deputātu mēnešalgu“. 

7.2. Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.363/14 „Par novada domes 

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu“. 
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Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.236/13 

“Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.236/13 

“Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” 

11.pielikumā “Dobeles Kristīgās pamatskolas nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt Nolikuma 3.1.punktu ar jaunu 3.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.1.6. speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611)”. 

2. Svītrot 4.4., 4.5., 4.20. un 4.21.punktus. 

3. Svītrot 7.1.punktā otro teikumu un tā apakšpunktus.  

4. Izteikt 7.2.punktu šādā redakcijā: 

„7.2. Skolas padomes izveidošanas kārtību un tās kompetences reglamentē Izglītības 

likums un Skolas padomes nolikums.”  

5. Svītrot 7.3.punktu. 

6. Svītrot 10.6.punktu.  
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Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem” 

apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Nolikumu “Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada 

sportistiem” (pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


Pielikums 

Dobeles novada domes  

2016.gada 28.janvāra 

lēmumam Nr.16/1 

 

 
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  

2016.gada 28.janvāra lēmumu 

Nr.16/1 

 

NOLIKUMS 

 

Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem 

 
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Dobeles novada sportistiem, viņu treneriem un sporta spēļu 

komandām piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk – naudas balva), 

kā arī naudas balvu apmēru. 

2. Naudas balvu kopīgo apmēru apstiprina Dobeles novada dome (turpmāk – Dome), pieņemot 

katra kalendārā gada Kultūras un sporta pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) budžetu. 

3. Uz naudas balvu var pretendēt sportisti un viņu treneri, kuri sacensībās, kas iekļautas Latvijas 

atzīto sporta federāciju kalendārajā plānā, pārstāv Dobeles novadu. 

4. Naudas balvas piešķir par sasniegumiem, kas izcīnīti oficiālajās klātienes sporta sacensībās 

(turpmāk – sacensības), kuras iekļautas Latvijas atzīto sporta federāciju kalendārajā plānā. 

Šādas sacensības ir: 

4.1. Olimpiskās spēles, Paraolimpiskās spēles, pasaules jaunatnes Olimpiskās spēles; 

4.2. pasaules vai Eiropas čempionāti pieaugušajiem; 

4.3. pasaules vai Eiropas čempionāti junioriem; 

4.4. pasaules kausa vai Eiropas kausa izcīņa pieaugušajiem (kopvērtējumā); 

4.5. pasaules Universiāde; 

4.6. Baltijas čempionāts un Baltijas kausa izcīņa pieaugušajiem; 

4.7. Latvijas čempionāti pieaugušajiem, Latvijas olimpiāde pieaugušajiem un Latvijas 

jaunatnes olimpiāde. 

5. Dome piešķir naudas balvas (kopsummā līdz 10% no naudas balvu kopīgā apmēra gadā) 

sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem starptautiskajās sacensībās 

pieaugušajiem sporta veidos, kuri nav pārstāvēti Latvijas Sporta federāciju padomē. 

6. Individuālajos sporta veidos šī nolikuma 4.punktā minētajās sacensībās naudas balvu 

sportistam piešķir par augstāko sasniegumu vienās sacensībās vienā disciplīnā un tikai  par 

augstāko sasniegumu kalendārā gada laikā katrā sporta veidā.  

7. Priekšlikumus  Domei par naudas balvas piešķiršanu sagatavo un iesniedz Pārvalde. 
8. Naudas balvas tiek izmaksātas vienu reizi gadā saskaņā ar Domes lēmumu.  

9. Pretendenti uz naudas balvas saņemšanu līdz katra kalendārā gada 15.oktobrim iesniedz 

Pārvaldei iesniegumu (1.un 2.pielikums) par naudas balvas piešķiršanu, kuram pievienota 

informācija par sasniegumiem, kas gūti kādā no šī nolikuma 4.punktā minētajām sacensībām 

laika posmā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim.  
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10. Ja Pārvalde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, konstatē, ka nav iesniegti visi dokumenti, kas 

minēti attiecīgajā nolikuma pielikumā, vai tie ir nepilnīgi, vai minētais sasniegums gūts 
sacensībās, kas neatbilst šī nolikuma 4.punktā noteiktajam, tad iesniegums netiek izskatīts. 

11. Pārvalde, sagatavojot priekšlikumus Domei par naudas balvu piešķiršanu, izvērtē sacensību 

nozīmīgumu, ņemot vērā sacensībās piedalījušos valstu skaitu (ne mazāk kā 5) un sportistu 

vai komandu skaitu.  

12. Sportistiem un viņu  treneriem olimpiskajos individuālajos sporta veidos un disciplīnās piešķir 

naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu samaksas):  

12.1. EUR 426 par piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, paraolimpiskajās spēlēs, līdz EUR 

1422  par iegūto 1. vietu. Par iegūto 2.- 6.vietu var piešķirt līdz 70% no iepriekšējās 

vietas maksimāli iespējamā naudas balvas apmēra; 

12.2. EUR 284 par piedalīšanos pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs, līdz EUR 1422 par 

iegūto 1.vietu. Par iegūto 2.- 6.vietu var piešķirt līdz 70% no iepriekšējās vietas 

maksimāli iespējamā naudas balvas apmēra; 

12.3. EUR 284 par piedalīšanos pasaules čempionātos un pasaules kausa izcīņās 

pieaugušajiem un junioriem (kopvērtējumā), līdz EUR 996 iegūto 1.vietu. Par iegūto 

2.- 6.vietu var piešķirt līdz 70%  no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas 

balvas apmēra; 

12.4. EUR 203 par piedalīšanos Eiropas čempionātos pieaugušajiem un junioriem un 

Eiropas kausa izcīņā pieaugušajiem (kopvērtējumā), līdz EUR 711 iegūto 1.vietu. Par 

iegūto 2.- 6.vietu var piešķirt līdz 70%  no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā 

naudas balvas apmēra; 

12.5. līdz EUR 426 par pasaules Universiādē iegūto 1.vietu. Par iegūto 2.- 3.vietu var 

piešķirt līdz 70%  no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas balvas 

apmēra; 

12.6. līdz  EUR 285 par Baltijas čempionātā pieaugušajiem un junioriem, Baltijas kausa 

izcīņā (ja nenotiek Baltijas čempionāts) pieaugušajiem izcīnīto 1.vietu. Par iegūto 2.- 

3.vietu var piešķirt līdz 70% no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas 

balvas apmēra; 

12.7. līdz EUR 142 par Latvijas čempionātā pieaugušajiem, Latvijas olimpiādē 

pieaugušajiem izcīnīto 1.vietu. Par iegūto 2.- 3.vietu var piešķirt līdz 70% no 

iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas balvas apmēra; 

12.8. līdz EUR 71 par Latvijas jaunatnes olimpiādē iegūto 1.vietu. Par iegūto 2.- 3.vietu var 

piešķirt līdz 70% no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas balvas 

apmēra; 

12.9. sertificētiem treneriem individuālajos sporta veidos piešķir naudas balvu 50% apmērā 

no viņa sportistiem piešķirtās naudas balvas kopsummas. 
13. Olimpisko sporta veidu sporta spēļu sportistiem un treneriem par piedalīšanos nacionālās 

izlases sastāvā piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu nomaksas): 

13.1. līdz EUR 426 sportistam un 50% apmērā viņa trenerim par piedalīšanos olimpisko un 

paraolimpisko spēļu fināla  turnīros;  

13.2.  līdz EUR 284 sportistam un 50% apmērā viņa trenerim par piedalīšanos Pasaules un 

Eiropas čempionātu, un Jaunatnes Olimpisko spēļu fināla turnīros. 

14.  Olimpisko sporta veidu sporta spēļu komandām un to treneriem piešķir naudas balvas šādā 

apmērā (pēc nodokļu nomaksas): 

14.1. līdz EUR 1422  komandai par piedalīšanos Eiropas kausa izcīņā un līdz 1422 par 

izcīnīto 1.vietu. Par iegūto 2. un 3.vietu var piešķirt līdz 70% no iepriekšējās vietas 

maksimāli iespējamā naudas balvas apmēra; 
14.2. līdz EUR 1422  komandai par iegūto 1.vietu Baltijas kausa izcīņā, Latvijas 

čempionātā un Latvijas olimpiādē. Par iegūto 2. un 3.vietu var piešķirt līdz 70% no 

iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas balvas apmēra; 

14.3. sertificētiem treneriem, piešķir naudas balvu 50% apmērā no komandai piešķirtās 

naudas balvas kopsummas. 

15. Neolimpisko sporta veidu sporta spēļu komandu un individuālo sporta veidu un disciplīnu 

sportistiem un viņu treneriem, piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu samaksas): 



15.1. līdz EUR 498 par pasaules spēlēs iegūto 1.vietu. Par iegūto 2. un 3.vietu var piešķirt 

līdz 70% no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas balvas apmēra; 

15.2. līdz EUR 498 par pasaules čempionātos un pasaules kausa izcīņās pieaugušajiem un 

junioriem (kopvērtējumā) iegūto 1.vietu. Par iegūto 2. un 3.vietu var piešķirt līdz 70% 

no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas balvas apmēra; 

15.3. līdz EUR 355 par Eiropas čempionātos pieaugušajiem un junioriem un Eiropas 

kausa izcīņā pieaugušajiem (kopvērtējumā) iegūto par 1.vietu. Par iegūto 2. un 

3.vietu var piešķirt līdz 70% no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas 

balvas apmēra; 

15.4. līdz EUR 142 par Baltijas čempionātā pieaugušajiem un junioriem, Baltijas kausa 

izcīņā (ja nenotiek Baltijas čempionāts) pieaugušajiem iegūto 1.vietu; 

15.5. līdz EUR 71 par Latvijas čempionātā pieaugušajiem iegūto 1.vietu; 

15.6. sertificētiem treneriem, piešķir naudas balvu 50% apmērā no viņa sportistiem 

piešķirtās kopējās naudas balvas. 

16. Piešķirtās naudas balvas Pārvalde saskaņā ar Domes lēmumu ieskaita saņēmēju norādītajos 

norēķinu kontos. 

 

 
 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

Nolikumam „Par naudas 

balvu piešķiršanu Dobeles 

novada sportistiem” 

 

 

Iesniegums 

par naudas balvas piešķiršanu 

individuālo sporta veidu sportistiem un sporta spēļu komandu nacionālo izlašu 

dalībniekiem 

 

 

Sportista 

vārds, uzvārds 

Personas  kods Dzīvesvietas 

adrese 

Sacensību 

nosaukums 

Datums 

un 

sacensību 

vieta 

Iegūtā 

vieta 

      

Trenera vārds, 

uzvārds 

Personas kods Dzīvesvietas 

adrese 

   

      

 

Sportista norēķinu  konta Nr.______________________ 

 

Trenera norēķinu  konta Nr._______________________ 

 

Pievienotie dokumenti:  

 

1. Attiecīgās Latvijas sporta federācijas sacensību kalendārais plāns (kopija) 

 

2. Sacensību protokols (kopija) vai rezultātu  tabula (kopija) 

 

3. Trenera sertifikāts (kopija) 

 

 

Sportists: ______________________________________________ 

                                           Paraksts                      Vārds , uzvārds 

 

Treneris: ______________________________________________ 

                                           Paraksts                      Vārds , uzvārds 

 

Datums:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 

Nolikumam „Par naudas 

balvu piešķiršanu Dobeles 

novada sportistiem” 

 

 

Iesniegums 

par naudas balvas piešķiršanu 

novada sporta spēļu komandām (iesniedz sporta biedrība) 

 

Komandas 

nosaukums 

Biedrības 

nosaukums un 

juridiskā adrese 

 

Sacensību nosaukums Iegūtā vieta 

    

 

Biedrības reģ. Nr.______________________________ 

 

Biedrības konta Nr.________________________________ 

 

Pievienotie dokumenti:  

 

1. Attiecīgās Latvijas sporta federācijas sacensību kalendārais plāns (kopija) 

 

2. Sacensību protokols (kopija) vai rezultātu  tabula (kopija) 

 

3. Biedrības reģistrācijas apliecības (kopija) 

 

4. Komandas trenera sertifikāts 

 

 

Biedrības amatpersona:________________     _________________      _________________ 

                                                   Paraksts             Vārds , uzvārds  Amats 

 

Datums:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.01.2016.           17/1 

 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.191/8 “Par 

projekta iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” iesniegšanu” 

  

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un veiktā iepirkuma, 

identifikācijas Nr.DNP 2016/2 rezultātiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.191/8 “Par projekta 

iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” iesniegšanu” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 1.punktu jaunā redakcijā: 

“1. Apstiprināt projekta iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” 

(turpmāk – Projekts) iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta izsludinātā atklāta projektu konkursa 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 

programmas (LAP) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” otrajā kārtā, nosakot 

kopējo projekta finansējumu 183 363,41 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Projekta kopējās 

attiecināmās izmaksas ir 151 540,01 EUR, t.sk., Lauku atbalsta dienesta finansējums – 136 386,01 

EUR, kas sastāda 90% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas, un Dobeles novada 

pašvaldības finansējums 15 154,00 EUR, kas sastāda 10% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu 

summas. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 31 823,40 EUR. Dobeles novada pašvaldības kopējais 

līdzfinansējums ir 46 977,40 EUR.” 

 

2. Aizstāt 2.punktā skaitli “210 110,00” ar skaitli “183 364,00”. 

 

 

 

 

 

Domes 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 

28.01.2016.           18/1 

 

 

Par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam aktualizētā rīcības un 

investīciju plāna apstiprināšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 2014.gada 

14.oktobra  noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 73.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam aktualizēto 

rīcības un investīciju plānu (pielikumā). 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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