
 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

 

17.07.2012.           Nr.7 

 

Sēde sasaukta plkst. 16.00 

Sēde atklāta plkst. 16.00 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: JĀNIS AVOTIŅŠ, INESE DIDŽE, SARMĪTE DUDE, VIKTORS 

EIHMANIS, ANDRIS ELKSNĪTIS, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, KASPARS 

ĻAKSA, AGITA OZOLIŅA, VIESTURS REINFELDS, ANDREJS SPRIDZĀNS, AIVA 

SPROĢE, JURIS VEIDEMANIS, IRĒNA ZAĶE 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: ALDIS CĪRULIS -  iemesls: personīgas darīšanas, GUNTIS 

SAFRANOVIČS – iemesls: atvaļinājums,  AIGARS LAURINOVIČS – iemesls: darba darīšanas 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: novada pašvaldības 

izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA 

EIDMANE, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA,  Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja LAILA ŠEREIKO, Nekustamā īpasūma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Finnašu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, 

Kultūras un sporta pārvaldes sporta nozares vadītāja VERA ERIKSONE, datortīklu administrators 

GINTS DZENIS 

 

Sēdē piedalās  laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore  LIGITA DĀVIDSONE 

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties 

balsošanas sistēmā. Notiek reģistrācija. 

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS iepazīstina ar darba kārtību,   sniedzot īsu 

informāciju par nepieciešamību izskatīt šos jautājumus steidzamības kārtā un sasaukt ārkārtas sēdi. 

 

 Darba kārtībā: 

 

1 (160/7) Par aizņēmumu Valsts kasē Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās 

vidusskolas telpu piemērošanai profesionālās izglītības programmas 

„Autotransports” praktisko mācību nodarbību īstenošanai 

2 (161/7) Par līdzekļu piešķiršanu budžetā neparedzētiem izdevumiem 

3 (162/7) Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


1. 

Par aizņēmumu Valsts kasē Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas telpu 

piemērošanai profesionālās izglītības programmas „Autotransports” praktisko mācību 

nodarbību īstenošanai 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma 

projektu sakarā ar nepieciešamību lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei atļauju 2012.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta „Dobeles 

2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām” realizācijai, 

jo, atbilstoši iepirkuma rezultātiem,  ar būvfirmu noslēgtā  līguma summa pārsniedz iepriekš 

plānoto, līdz ar to par spēku zaudējušu jāatzīst  2012.gada 31.maija domes lēmums Nr.125/5 un 

jāpieņem jauns lēmums par aizņēmumu Valsts kasē 129 873 latu apmērā. 

Deputāts JĀNIS AVOTIŅŠ jautā, ar ko tieši skaidrojams izmaksu palielinājums par 30%. 

  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO atbild, ka papildus aizņēmums 

nepieciešams, ņemot vērā izstrādāto tehnisko projektu un veikto iepirkumu. 

Deputāte INESE DIDŽE jautā, cik pretendentu pieteicās konkursā. 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO atbild, ka pieteicās 3 

pretendenti un izvēlējās lētāko piedāvājumu. 

Deputāte IRĒNA ZAĶE izsaka viedokli par pasūtītāja iespējām ietekmēt līgumcenas. 

Izsakās deputāts JĀNIS AVOTIŅŠ. 

Deputāte AGITA OZOLIŅA jautā, vai iespējams, ka cena var atkal mainīties. 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi, ka cena 

nemainīsies, jo līgumu noslēgs 18.jūlijā. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsakās par šī projekta realizācijas 

nozīmīgumu, uzlabojot izglītības pieejamību un izglītības kvalitātes paaugstināšanu Dobeles un 

apkārtējo novadu jauniešiem. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS aicina balsot par sagatavoto 

lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 1.punktu,  Likuma par budžetu un 

finanšu vadību 41.panta piekto daļu un 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada 

dome ar 13 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, 

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

A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS) PRET – nav, ATTURAS – 1 (I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt 

lēmumu. (Lēmums Nr.160/7 pielikumā) 

 

2. 

Par līdzekļu piešķiršanu budžetā neparedzētiem izdevumiem 
 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA  par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar naudas balvu (kopsummā 1714 latu) piešķiršanu Dobeles novada 

sportistiem par sasniegumiem Latvijas III olimpiādē no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 

budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem līdzekļiem. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS dod vārdu novada Kultūras un 

sporta pārvaldes sporta nozares vadītājai VERAI ERIKSONEI, kura īsumā iepazīstina ar novada 

sportistu panākumiem Latvijas III olimpiādē. 

Izsakās deputāte AGITA OZOLIŅA par sportistu treneru ieguldījuma novērtēšanu. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē par to, kādā veidā treneri  

ir saņēmuši atlīdzību par sportistu sagatavošanu olimpiādei. 

Deputāte INESE DIDŽE dalās iespaidos par Latvijas III olimpiādes norisi. 

Izsakās deputāts ANDRIS ELKSNĪTIS. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS atzinīgi novērtē novada sportistu 

sasniegtos rezultātus. 



 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS aicina balsot par sagatavoto 

lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu un Likuma par pašvaldību 

budžetiem 16.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, I.DIDŽE, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.161/7 pielikumā) 

 

3. 

Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederoša 

apbūvēta zemesgabala „Imantas ganības”, Annenieku pagastā, 48,81 ha platībā iznomāšanu uz 10 

gadiem SIA „Agro - Kaķenieki” ražošanas objektu veidošanai, informē, ka SIA „Agro - 

Kaķenieki”  ir minētā zemesgabala bijusī zemes lietotāja, un likumā noteiktā kārtībā tai ir zemes 

nomas pirmtiesības. 

Izsakās deputāts JĀNIS AVOTIŅŠ. 

Viedokli izsaka novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS. 

Izsakās deputāte AGITA OZOLIŅA. 

Izsakās deputāts JĀNIS AVOTIŅŠ. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS aicina balsot par sagatavoto 

lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - 

(J.AVOTIŅŠ, I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, 

I.ZAĶE) PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.162/7 

pielikumā) 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.20 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2012.gada 26.jūlijā plkst.14.00 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(18.07.2012.) 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(18.07.2012.) 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

17.07.2012.              Nr.160/7 

 

 

 

Par aizņēmumu Valsts kasē Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas telpu 

piemērošanai profesionālās izglītības programmas „Autotransports” praktisko mācību 

nodarbību īstenošanai 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 1.punktu,  Likuma par budžetu un 

finanšu vadību 41.panta piekto daļu un 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē 129 873 LVL apmērā (aizņēmuma izņemšanas laiks 2012.gads) 

projekta „Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības 

iestādes vajadzībām” realizācijai - Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 

telpu piemērošanai profesionālās izglītības programmas „Autotransports” praktisko mācību 

nodarbību īstenošanai. Paredzēt aizņēmuma atmaksu, sākot ar 2013.gada jūniju, 

aizņēmumu atmaksāt līdz 2023.gada jūnijam. 

2. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4.  Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 31.maija lēmumu Nr.125/5 „Par aizņēmumu Valsts 

kasē projekta Nr.2010/2016/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/007 «Dobeles 2.vidusskolas 

telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām» realizācijai - 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas telpu piemērošanai profesionālās 

izglītības programmas „Autotransports” praktisko mācību nodarbību īstenošanai”.  

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                            A.SPRIDZĀNS 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

17.07.2012.              Nr.161/7 

 

 

Par līdzekļu piešķiršanu budžetā neparedzētiem izdevumiem 
 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu un Likuma par pašvaldību 

budžetiem 16.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

PIEŠĶIRT no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžetā neparedzētiem izdevumiem 

plānotajiem līdzekļiem 1714  latus - naudas balvas Dobeles novada sportistiem par sasniegumiem 

Latvijas III olimpiādē  (saraksts pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                             A.SPRIDZĀNS 
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Pielikums 

Dobeles novada domes  

17.07.2012.lēmumam Nr.161/7 

„Par līdzekļu piešķiršanu budžetā 

neparedzētiem izdevumiem” 

 

Dobeles novada sportistu 

saraksts 
naudas balvas piešķiršanai par sasniegumiem Latvijas III olimpiādē 

 

 

 

 

 

 
1. Jānis Girgensons                     1.vieta 5000 m skriešanā                100 Ls 

                                                   3.vieta 1500 m skriešanā                  50 Ls 

 

2. Baiba Medne                           1.vieta triatlonā                               100 Ls 

 

3. Emīls Latišs                            1.vieta šaušanā                                100 Ls 

 

4. Vīriešu handbola komanda      1.vieta                                             1000 Ls 

 

5. Guntis Inauskis                               2.vieta šaušanā (PŠ-60)                     70 Ls 

                                                            3.vieta šaušanā (MŠ-60)                    50 Ls 

 

6. Sindija Veinberga                   2.vieta triatlonā                                 70 Ls 

 

7. Kristaps Tomčiks                   3.vieta svarcelšanā                            50 Ls 

 

8. Raivo  Deklavs                       3.vieta šaušanā                                   50 Ls 

 

9. Roberts Zuments                    3.vieta šaušanā                                   50 Ls 

 

 

 

 
 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

17.07.2012.                                                                      Nr.162/7 

 

Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

 

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IZNOMĀT uz 10 gadiem SIA „Agro - Kaķenieki”, reģ.Nr.48503005610, juridiskā adrese: 

Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718, apbūvētu zemesgabalu 

„Imantas ganības”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums 4642 001 0233) 

48,81 ha platībā ražošanas objektu veidošanai. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā īpašuma nomniekam: 

 2.1. būvprojektus, būvdarbu tāmes, ieguldījumu dokumentus un citus ar būvniecību 

saistītos dokumentus, saskaņot ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi; 

 2.2. objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.jūlijam. 

3. NOTEIKT zemesgabala  nomas maksu 0,5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības. 

4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokli likumā noteiktā kārtībā. 

 

   

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                        A.SPRIDZĀNS 
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