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Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: JĀNIS AVOTIŅŠ, SARMĪTE DUDE, ALDIS CĪRULIS, VIKTORS 

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

ĻAKSA, VIESTURS REINFELDS,  GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, 

AIVA SPROĢE, JURIS VEIDEMANIS, IRĒNA ZAĶE 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: INESE DIDŽE – iemesls: darba pienākumi (kursi), AIGARS 

LAURINOVIČS – iemesls: darba pienākumi, AGITA OZOLIŅA – attaisnojošs personīgs 

iemesls  

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors 

AGRIS VILKS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās 

nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, 

Juridiskās nodaļas juriste AIVA POLE-GRINŠPONA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja SANDRA RASIŅA, galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma 

nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA 

ŠEREIKO, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste 

AGNESE LIEPA, Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, Kultūras un sporta 

pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, datortīklu administrators GINTS DZENIS  

 

Sēdē piedalās:  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktore INĀRA 

TUMAŠČIKA, Juridiskās nodaļas praktikants IVO GRINŠPONS, nekustamā īpašuma Auru 

pagastā īpašnieka pilnvarotā persona ILZE MĀRA KALNIŅA 

 

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 ierosina izslēgt no sēdes darba 

kārtības 32.jautājumu „Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu 

apstiprināšanu” sakarā ar minētā lēmumprojekta pievienošanu 29.darba kārtības jautājumam „Par 

grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā Nr.236/13 „Par Dobeles 

novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu””. 

mailto:dome@dobele.lv


Deputāti ar  13 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – 1 

(A.ELKSNĪTIS), NOLEMJ izslēgt no domes sēdes darba kārtības 32.jautājumu „Par 

Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”. 

  

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības 

jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1 (230/11) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Rundāles”, 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

2 (231/11) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mazpauguļi”, 

Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

3 (232/11) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vilkavēji”, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

4 (233/11) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mežiņi”, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

5 (234/11) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Abrakaši”, 

Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai  

6 (235/11) Par nekustamā īpašuma „Nabadziņi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

7 (236/11) Par nekustamā īpašuma apvienošanu 

8 (237/11) Par atsevišķa īpašuma izveidošanu 

9 (238/11) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

10 (239/11) Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

11 (240/11) Par nedzīvojamo telpu Zaļā ielā 22, Dobelē, Dobeles novadā, nomu 

12 (241/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Mežiniekos”, Bikstos, 

Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

13 (242/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Ziedugravās 7”, Naudītē, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

14 (243/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Ziedugravās 7”, Naudītē, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

15 (244/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Dārza ielā 1, Apguldē, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

16 (245/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gardenes 1.masīvs 19”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

17 (246/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Paulas”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

18 (247/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 417”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

19 (248/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpiņas”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

20 (249/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pelavas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

21 (250/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Spārni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

22 (251/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

23 (252/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Purenēm”, Zebrenes pagastā, Dobeles 



novadā atsavināšanu 

24 (253/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

25 (254/11) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26 (255/11) Par A.Z. iesnieguma izskatīšanu 

27 (256/11) Par nekustamo īpašumu Gaurata ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā 

28 (257/11) Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā daļas 

pirkšanu 

29 (258/11) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā 

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

apstiprināšanu” 

30 (259/11) Par grozījumiem Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” nolikumā 

31 (260/11) Par grozījumiem Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 

nolikumā 

32  

Izslēgts 

Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu 

33 (261/11) Par nolikuma „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles novada 

pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu  

34 (262/11) Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Jauniešu izglītības un iniciatīvu 

centra „Saspraude”” piedāvāto pakalpojumu klāsta pilnveide un dažādošana 

Dobeles novadā” realizācijai 

35 (263/11) Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Mazās izstāžu zāles un Dobeles 

novada vēsturisko un kultūrvēsturisko priekšmetu krātuves vienkāršotā 

renovācija” realizācijai 

36 (264/11) Par līdzdalību un līdzfinansējuma piešķiršanu VRAA īstenotā projektā 

„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros 

37 (265/11) Par projektu iesnieguma „Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Dobeles Amatu 

mājā” iesniegšanu 

38 (266/11) Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Gardenes pamatskolā, Dobeles novadā“ iesnieguma iesniegšanu 

39 (267/11) Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Dobeles sākumskolā, Dobeles 

novadā“ iesnieguma iesniegšanu 

40 (268/11) Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 

1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai 

41 (269/11) Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 

42 (270/11) Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

43 (271/11) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā“ 

pieņemšanu 

44 (272/11) Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības 

budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu 

45 (273/11) Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem 

46 (274/11) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 

„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

 

 



1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Rundāles”, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Rundāles”, Jaunbērzes pagastā 11,48 ha platībā 

sadalīšanai trijās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.230/11 pielikumā) 

 

2. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mazpauguļi”, Ķirpēnos, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mazpauguļi”, Ķirpēnos, Auru pagastā 33,57 ha 

platībā sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.231/11 pielikumā) 

 

3. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vilkavēji”, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vilkavēji”, Bērzes pagastā sadalīšanai trijās zemes 

vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 



Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.232/11 pielikumā) 

 

4. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mežiņi”, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mežiņi”, Krimūnu pagastā 18,6 ha platībā 

sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.233/11 pielikumā) 

 

5. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Abrakaši”, Penkules 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Abrakaši”, Penkules pagastā 18,4 ha platībā 

sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.234/11 pielikumā) 

 

 



6. 

Par nekustamā īpašuma „Nabadziņi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Nabadziņi”, Dobeles pagastā ar kopplatību 57,03 ha, kas sastāv no trijām zemes vienībām, 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu.  (Lēmums Nr.235/11 pielikumā) 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma apvienošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu 

„Jaunzemnieki 484” ar platību 0,0603 ha un „Jaunzemnieki 485” ar platību 0,0976 ha, kas 

atrodas Auru pagastā, apvienošanu, piešķirot jaunizveidotajam īpašumam 0,1579 ha platībā 

nosaukumu „Jaunzemnieki 484”. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu.  (Lēmums Nr.236/11 pielikumā) 

 

8. 

Par atsevišķa īpašuma izveidošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par atsevišķu īpašumu 

izveidošanu no  pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, sastāvošiem no vairākām zemes 

vienībām - divu atsevišķu īpašumu „Varavīksnes” ar platību 0,7 ha un „Auziņas” ar platību 0,8 

ha izveidošanu no nekustamā īpašuma „Varavīksnes”, Bikstu pagastā,  divu atsevišķu īpašumu - 

„Ieviņas”, ar platību 2,3 ha un „Ievas” ar platību 1,4 ha izveidošanu no nekustamā īpašuma 

„Ieviņas”, Bikstu pagastā un divu atsevišķu īpašumu – „Dūmeņi”  ar platību 1,12 ha un „Dūmi” 

ar platību 0,66 ha izveidošanu no nekustamā īpašuma „Dūmeņi”, Zebrenes pagastā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

dome ar  14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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



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

NOLEMJ pieņemt lēmumu.   (Lēmums Nr.237/11 pielikumā) 

 

9. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa maiņu divām zemes vienībām - no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, zemes 

vienībai ar platību 29,0 ha Annenieku pagastā un no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, uz individuālo dzīvojamo māju apbūve -  zemes vienībai ar platību 

1,7 ha Krimūnu pagastā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Annenieku pagasta un Krimūnu 

pagasta teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, 

S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

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

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

(Lēmums Nr.238/11 pielikumā) 

 

10. 

Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes platības 

precizēšanu pēc instrumentālās uzmērīšanas nekustamā īpašuma „Brieži”, Bērzes pagastā zemes 

vienībai 0,0670 ha platībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu.   (Lēmums Nr.239/11 pielikumā) 

 

11. 

Par nedzīvojamās telpas Zaļā ielā 22, Dobelē, Dobeles novadā nomu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nedzīvojamās telpas 

Zaļā ielā 22, Dobelē, Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē „Spodrītis” 51,04 kv.m.platībā 

iznomāšanu uz 10 gadiem biedrībai „Taurenīši” bērnu attīstības centra izveidei, ņemot vērā 

biedrības iesniegumu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 



  Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punktu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR - 

(J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (E.KAUFMANE), NOLEMJ pieņemt 

lēmumu.  (Lēmums Nr.240/11 pielikumā) 

 

12. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 „Mežiniekos”, Bikstos, Bikstu pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 
 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, „Mežiniekos”, Bikstos, Bikstu pagastā 65,6 kv.m. platībā un 

pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 656/5873 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas - atsavināšanu par noteikto pirkuma maksu, ievērojot dzīvokļa īrnieka Aleksandra Suhana 

iesniegumu ar lūgumu iegūt savā īpašumā īrēto trīsistabu dzīvokli, sertificēta vērtētāja Guntara 

Pugeja veikto nekustamā īpašuma vērtējumu, kā arī Dzīvokļu komisijas un Īpašuma 

privatizācijas komisijas piekrišanu dzīvokļa pārdošanai 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

(J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.241/11 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6 „Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes pagastā 55,5 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 555/12518 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu par noteikto pirkuma maksu, ievērojot 

dzīvokļa īrnieces Marinas Jansones iesniegumu ar lūgumu iegūt savā īpašumā īrēto divistabu 

dzīvokli, sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja veikto nekustamā īpašuma vērtējumu, kā arī  

Dzīvokļu komisijas un Īpašuma privatizācijas komisijas piekrišanu dzīvokļa pārdošanai. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

(J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.242/11 pielikumā) 

 

 



14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Ziedugravās 7”, Naudītē, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Nr.3 „Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes 

pagastā 78,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 788/12518 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu par nosacīto cenu, 

organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktajā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

(J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.243/11 pielikumā) 

 

15. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.8 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes 

pagastā 40,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 400/12263 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu par nosacīto cenu, 

organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktajā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

(J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.244/11 pielikumā) 

 

16. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gardenes 1.masīvs 19”,  

Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Gardenes 1.masīvs 19”, Auru pagastā ar platību 

0,1485 ha atsavināšanu par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā 

noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 



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

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

ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu.  (Lēmums Nr.245/11 pielikumā) 

 

17. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Paulas”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Paulas”, Auru pagastā ar platību 4,17 ha 

atsavināšanu par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktajā kārtībā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.246/11 pielikumā) 

 

18. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 417”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Jaunzemnieki 417”, Auru pagastā ar platību 

0,0572 ha atsavināšanu par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā 

noteiktajā kārtībā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.247/11 pielikumā) 

 

19. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpiņas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Vārpiņas”, Annenieku pagastā ar platību 12,60 

ha atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu zemesgabala nomniekam. 

 Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 



 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

8.punktu,  8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, un 44.panta septīto daļu, Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.248/11 pielikumā) 

 

20. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pelavas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pelavas”, Bērzes pagastā ar platību 0,58 ha 

atsavināšanu par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktajā kārtībā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.249/11 pielikumā) 

 

21. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Spārni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Spārni”, Bērzes pagastā ar platību 0,0197 ha 

atsavināšanu par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktajā kārtībā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.250/11 pielikumā) 

 

22. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Lauku ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā ar platību 

0,3166 ha atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu uz zemesgabala atrodošos ēku - dzīvojamās 

mājas, kūts un šķūņa īpašniekam. 



 Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, 

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.251/11 pielikumā) 

 

23. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Purenēm”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pie Purenēm”, Zebrenes pagastā ar platību 

0,1294 ha atsavināšanu par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā 

noteiktajā kārtībā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.252/11 pielikumā) 

 

24. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala 0,04 ha platībā un dzīvojamās mājas „Vidmas 2”, 

Jaunbērzes pagastā atsavināšanu par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma trešo izsoli 

likumā noteiktajā kārtībā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta 

septīto daļu, 9.panta otro daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - 

(J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.253/11 pielikumā) 

 

 

 

 

 



25. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu – neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.1 “Staros”, Upeniekos, Bikstu 

pagastā 43,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma  piederošās kopīpašuma 430/2853 

domājamās daļas, neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.3 “Pavāros”, Annenieku pagastā 20,3 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma  piederošās kopīpašuma 203/1042 domājamās daļas, neapbūvēta 

zemesgabala “Jaunsesava 2”, Naudītes pagastā 12,42 ha platībā,  neapbūvēta zemesgabala 

“Lejasaudzi”, Dobeles pagastā 1,00 ha platībā,  neapbūvēta zemesgabala „Pokaiņi 124”, 

Krimūnu pagastā 0,116 ha platībā,  apbūvēta zemesgabala  “Jaunbrākšķi”, Naudītes pagastā 1,56 

ha platībā,  neapbūvēta zemesgabala “Jāņzemji”, Penkules pagastā 1,75 ha platībā, apbūvēta 

zemesgabala “Strautiņi”, Bikstu pagastā 0,13 ha platībā,  neapbūvēta zemesgabala “Jāņzemītes”, 

Penkules pagastā  1,17 ha platībā, apbūvēta zemesgabala Ausmaņa ielā 10, Jaunbērzē, 

Jaunbērzes pagastā  0,0733 ha platībā, neapbūvēta zemesgabala Kalna ielā 9, Dobelē 582 kv.m. 

platībā,  apbūvēta zemesgabala “Tēraudi”, Annenieku pagastā 0,52 ha platībā un neizīrēta 

četristabu dzīvokļa Nr.5 Akācijas 8, Akācijās, Krimūnu pagastā 82,5 kv.m. platībā un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 825/13522 domājamās dzīvojamās mājas un tai 

piesaistītā zemes gabala daļas -  izsoļu rezultātu apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejas  sēdē 2012.gada 18.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.254/11 pielikumā) 

 

26. 

Par A. Z. iesnieguma izskatīšanu 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto lēmuma projektu 

sakarā ar 2012.gada 12.septembrī pašvaldībā saņemto sūdzību par Dzīvokļu komisijas xxxxx 

lēmumu Nr.xxxx atteikt anulēt ziņas par citai personai deklarēto dzīvesvietu sūdzības 

iesniedzējai piederošā dzīvoklī., tādējādi nodarot viņai morālo kaitējumu.  

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktā, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā, Ministru kabineta 2003.gada 

11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

1.,2.,3.punktā un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 

4.,5.,6.,9.,11.panta trešā daļā noteikto, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, 

S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

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

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

(Lēmums Nr.255/11 pielikumā) 

 

 

 

 

 



27. 

Par nekustamo īpašumu Gaurata ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās skolas priekšlikumu par 

novada pašvaldībai piederošās divstāvu nedzīvojamās ēkas Gaurata ielā 8, Dobelē, kura atrodas 

uz fiziskai personai piederoša zemesgabala, turpmāku racionālu izmantošanu, pārveidojot to par 

dienesta viesnīcu Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas, Valsts ģimnāzijas un 

1.vidusskolas skolēnu izmitināšanai izglītības ieguves laikā.  

Jautājums izskatīts  Tautsaimniecības un attīstības komitejā 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Dobeles novada 

dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.256/11 pielikumā) 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā daļas pirkšanu 
 

 ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar ēku īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, kas tiek izmantots pašvaldības 

vajadzībām, Auces novada pašvaldībai piederošo 23/100 domājamo daļu pirkšanu par Ls 

39 944,94, ņemot vērā Auces novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, atsavināšanu” un sniedz īsu informāciju par 

darījuma finansiālo izdevīgumu. 

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Dobeles novada dome ar ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.257/11 pielikumā) 

 

29. 

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

Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” 

 

ZIŅO deputāts, Izglītības pārvaldes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS par sagatavoto 

lēmuma projektu par grozījumu izdarīšanu novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā 

Nr.236/13 „Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”. Sniedz 

pamatojumu veiktajām izmaiņām izglītības iestāžu nolikumos. 

Jautājums izskatīts  Izglītības, kultūras un sporta komitejā 2012.gada 17.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 



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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.258/11 pielikumā) 

 

30. 

Par grozījumiem Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” nolikumā 

 

ZIŅO deputāts, Izglītības pārvaldes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību izdarīt grozījumus pirmsskolas izglītības iestādes 

„Spodrītis” nolikumā un sniedz informāciju par veiktajām izmaiņām. 

Jautājums izskatīts  Izglītības, kultūras un sporta komitejā 2012.gada 17.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.259/11 pielikumā) 

 

31. 

Par grozījumiem Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā 

 

ZIŅO deputāts, Izglītības pārvaldes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību izdarīt grozījumus Amatniecības un 

vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā un sniedz informāciju par veiktajām izmaiņām. 

Jautājums izskatīts  Izglītības, kultūras un sporta komitejā 2012.gada 17.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs 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 un Profesionālās izglītības 

likuma 17.pantu Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.260/11 pielikumā) 

 

32. 

(Izslēgts) 

 

33. 

Par Nolikuma „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles novada 

pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA par nolikuma „Par valsts 

budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kas nosaka 

kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta  piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija novada 

pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, apstiprināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra 

noteikumiem Nr.629  „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību 



tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

2012.gadā”. 

Jautājums izskatīts  Izglītības, kultūras un sporta komitejā 2012.gada 17.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Dobeles novada 

dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.261/11 pielikumā) 

 

34. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta  

„„Jauniešu izglītības un iniciatīvu centra „Saspraude”” piedāvāto pakalpojumu klāsta  

pilnveide un dažādošana Dobeles novadā” realizācijai 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 

Ls 883,80 apmērā piešķiršanu biedrībai „Jauniešu Izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”” 

projekta „„Jauniešu izglītības un iniciatīvu centra „Saspraude”” piedāvāto pakalpojumu klāsta 

pilnveide un dažādošana Dobeles novadā”  realizācijai. Sniedz informāciju par projekta 

ieviešanas termiņu, kopējām izmaksām un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.  

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2012.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 6.septembra lēmumu Nr.06.6/2-

11/1464 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - 

(J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.262/11 pielikumā) 

 

35. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta 

„Mazās izstāžu zāles un Dobeles novada vēsturisko un kultūrvēsturisko priekšmetu 

krātuves vienkāršotā renovācija” realizācijai 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 

Ls 998,63  apmērā piešķiršanu biedrībai „Dobeles vēstures biedrība” projekta „Mazās izstāžu 

zāles un Dobeles novada vēsturisko un kultūrvēsturisko priekšmetu krātuves vienkāršotā 

renovācija”  realizācijai. Sniedz informāciju par projekta ieviešanas termiņu, kopējām izmaksām 

un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2012.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 6.jūlija lēmumu Nr.06.6/2-11/1133 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, 

S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 



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

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

(Lēmums Nr.263/11 pielikumā) 

 

36. 

Par līdzdalību un līdzfinansējuma piešķiršanu VRAA īstenotā projektā „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” Latvijas – Šveices 

sadarbības programmas ietvaros 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

lēmuma projektu par pašvaldības piedalīšanās Latvijas – Šveices sadarbības programmas 

individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs” apstiprināšanu, nodrošinot 2013.gada budžetā līdzfinansējuma izmaksas Ls 1910, 90 Ls 

apmērā, informē par projekta mērķi, kopējām izmaksām un plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

Deputāte EDĪTE KAUFMANE jautā par projekta programmu. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un ņemot vērā Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras 2012.gada 24.septembra vēstuli Nr.2/SWU/12/2975 „Par 

līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā”, Dobeles novada dome 

ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.264/11 pielikumā) 

 

37. 

Par projektu iesnieguma „Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana  

Dobeles Amatu mājā” iesniegšanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta 

„Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Dobeles Amatu mājā” iesniegumu Dobeles rajona lauku 

partnerības izsludinātajā projektu iesniegumu atlases 6.kārtā Dobeles rajona partnerības 

stratēģijas 2009.-2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Informē par projekta ieviešanas termiņu, 

projekta izmaksām, pašvaldības līdzfinansējumu un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

 Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 

2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 10.4.apakšpunktu un 26.punktu, 

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.265/11 pielikumā) 

 

 

 



 

38. 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Gardenes 

pamatskolā, Dobeles novadā“ iesnieguma iesniegšanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par atļaujas došanu 

Gardenes pamatskolai iesniegt projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Gardenes pamatskolā, Dobeles novadā“ iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai”, informē par plānoto projekta  ieviešanas termiņu,  izmaksām un 

aktivitātēm tā apstiprināšanas gadījumā. 

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

 Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 

2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

nolikums” 28.14.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.266/11 pielikumā) 

 

39. 

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Dobeles sākumskolā, Dobeles novadā“ 

iesnieguma iesniegšanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par atļaujas došanu 

Dobeles sākumskolai iesniegt projekta  „Energoefektivitātes paaugstināšana Dobeles 

sākumskolā, Dobeles novadā“ iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, 

informē par plānoto projekta  ieviešanas termiņu,  izmaksām un aktivitātēm tā apstiprināšanas 

gadījumā. 

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

 Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2012. 

gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” nolikums” 28.14.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - 

(J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.267/11 pielikumā) 

 

40. 

Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

lēmuma projektu par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas 



publiskās apspriešanas uzsākšanas organizēšanu laikā no 2012.gada 12.novembra līdz 2012.gada 

11.decembrim. 

Jautājums izskatīts  Tautsaimniecības un attīstības komitejā 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu un 

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” 10.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - 

(J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.268/11 pielikumā) 

41. 

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  

1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

lēmuma projektu par novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas un Vides 

pārskata projekta  nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, nosakot sabiedriskās apspriešanas 

termiņu no 2012.gada 12.novembra līdz 2012.gada 29.decembrim. 

Jautājums izskatīts  Tautsaimniecības un attīstības komitejā 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78., 82. un 85.punktu, 

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.269/11 pielikumā) 

 

42. 

Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

lēmuma projektu par novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam  izstrādes uzsākšanas, par 

programmas izstrādes vadības grupas izveidošanas, par darba uzdevumu un izpildes termiņu 

apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts  Tautsaimniecības un attīstības komitejā 2012.gada 16.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR 

- (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.270/11 pielikumā) 

 

 



 

 

43. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13__ 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novada administratīvajā 

teritorijā“ pieņemšanu 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novada 

administratīvajā teritorijā“ projektu, kas  nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% 

apmērā apliek inženierbūves - laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas 

stāvlaukumi, bet ar nodokļa likmi 3% apmērā - vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 

apdraudošas būves,  ka 2013. un 2014.gadā tiek piemērots nodokļa apmēra pieauguma 

ierobežojums zemei un ka tiek noteikts nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 

termiņš 7 gadi.  

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

 Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 

15.punktu, 43.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.
1 

daļu, 

3.panta 1.
4 

daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, 

S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

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

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

(Lēmums Nr.271/11 pielikumā) 

 

44. 

Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 

2012.gadam”” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles 

novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” projektu, sniedz detalizētu informāciju par 

grozījumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz papildus ieņēmumiem budžetā un iestāžu 

iesniegumiem par papildus līdzekļu nepieciešamību. 

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

 Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR 

- (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.272/11 pielikumā) 

 

45. 

Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem 
 

 ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar jaunu vienam audzēknim mēnesī pielietojamo izcenojumu noteikšanu 

pašvaldību savstarpējos norēķinos sākot ar 2012.gada 1.novembri. 



Jautājums izskatīts  Izglītības, kultūras un sporta komitejā 2012.gada 17.oktobrī un 

Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

 Deputātiem jautājumu nav. 

 Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Ievērojot 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 2012.gada budžetā plānotajiem iestāžu uzturēšanas izdevumiem, 

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.273/11 pielikumā) 

 

46. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par 

Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu 

izdarīšanu novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu 2.pielikumā, papildinot to ar punktu 

2.14., izsakot pielikuma 4.punktu jaunā redakcijā un papildinot atsauces.  

Jautājums izskatīts  Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 18.oktobrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

apakšpunktiem, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.274/11 pielikumā) 

 

Sēde slēgta plkst.15.30 

 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2012.gada 29.novembrī, plkst.14.00 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(30.10.2012.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(30.10.2012.) 

 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.230/11 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Rundāles”, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 4.oktobrī saņemto xxxxxxx, personas 

kods xxxxxx, dzīvo xxxxxx iesniegumu par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma 

„Rundāles”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai trijās zemes vienībās apstiprināšanu 

un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Rundāles”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

īpašums „Rundāles”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 001 

0010, platība 11,48 ha, 2009.gada 21.maijā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, 

Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.97 uz xxxxxxx vārda.  

 

2. xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Rundāles” trijās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.32. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

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

2012.gada 28.septembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Rundāles”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 2,68 ha – kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 3,35 ha – kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.3. zemes vienībai ar platību 5,45 ha – kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

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

3.1. zemes vienībai ar platību 2,68 ha: 

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

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

kilovoltiem; 

3.1.2. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar  valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem. 

3.2. zemes vienībai ar platību 3,35 ha: 

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

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

kilovoltiem; 

3.2.2. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar  valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem. 

3.3. zemes vienībai ar platību 5,45 ha: 

3.3.1. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

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

kilovoltiem; 

3.3.2. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar  valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 79. panta pirmo daļu. 

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.231/11 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mazpauguļi”, Ķirpēnos, 

Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 11.oktobrī saņemto xxxxxx, personas 

kods xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Mazpauguļi”, Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā un iesniegto zemes 

ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Mazpauguļi”, Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

īpašums „Mazpauguļi”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4646 010 

0007, platība 33,57 ha, 1999.gada 21.janvārī reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.22 uz xxxxxxx vārda.  

 

2. xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Mazpauguļi” divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2012.gada 27.septembra lēmumu Nr.36. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 2012.gada 8.oktobrī 

saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Mazpauguļi”, Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 5,61 ha – kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 27,96 ha – kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 5,61 ha: 
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3.1.1. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi; 

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

apvidos; 

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

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

kilovoltiem; 

3.1.4. 150301 – ceļa servitūta teritorija. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 79. panta pirmo daļu. 

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.232/11 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vilkavēji”, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 11.oktobrī saņemto xxxxxxx, personas 

kods xxxxxxx, dzīvo xxxxxx iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Vilkavēji”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai trijās zemes 

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

 

1. Nekustamais īpašums „Vilkavēji”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Vilkavēji”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 004 0004, 

platība 21,4 ha un 4652 004 0005, platība 33,8 ha., 1995.gada 1.martā reģistrēts Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.18 uz xxxxxxx vārda.  

 

2. xxxxxxx vēlas atdalīt no īpašuma „Vilkavēji” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4652 

004 0005 un sadalīt to divos atsevišķos īpašumos. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2012.gada 27.septembra lēmumu Nr.36 Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 2012.gada 8.oktobrī 

saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Vilkavēji”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 21,4 ha – kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 16,9 ha – kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 
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2.3. zemes vienībai ar platību 16,9 ha – kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 16,9 ha: 

3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija; 

3.1.2. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām 

un kabeļu kanalizāciju; 

3.1.3. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar  valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem; 

3.1.4. 12080102 - aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 

megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem; 

3.1.5. 110410 – ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām 

gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.  

3.2. zemes vienībai ar platību 16,9 ha: 

3.2.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija; 

3.2.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija; 

3.2.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija; 

3.2.4. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām 

un kabeļu kanalizāciju; 

3.2.5. 12080102 - aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 

megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem; 

3.2.6. 110410 – ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām 

gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 79. panta pirmo daļu. 

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.233/11 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mežiņi”, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 10.oktobrī saņemto SIA „Dobele Agra 

S.I.A.”, reģ. Nr.40003037255, juridiskā adrese: „Agra”, Krimūnu pag., Dobeles nov., 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Mežiņi”, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā sadalīšanai divās zemes vienībās apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības 

projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

 

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

„Mežiņi”) 2012.gada 2.augustā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.334 uz xxxxxxxx (pieder 3/7 domājamās daļas) un SIA „Dobele 

Agra S.I.A.” (pieder 4/7 domājamās daļas) vārda. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4672 005 0161, platība 18,6 ha. 

 

2. xxxxxxxx un SIA „Dobele Agra S.I.A.”vēlas sadalīt īpašuma „Mežiņi” divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.29. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 2012.gada 

5.septembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

„Mežiņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā.  

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 8,6 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 10,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

mailto:dome@dobele.lv


3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 8,6 ha: 

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

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,1 ha; 

3.1.2. 120505 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru 

apakšstaciju – 0,0 ha; 

3.1.3. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju -0,0 ha; 

3.1.4. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar reģionālajiem autoceļiem – 1,8 ha; 

3.1.5. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,7 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 10,0 ha: 

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

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,1 ha; 

3.2.2. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar reģionālajiem autoceļiem – 0,9 ha. 

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

tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu. 

 

 

 

 

 

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 

 

25.10.2012.         Nr.234/11 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Abrakaši”, Penkules 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 12.oktobrī saņemto xxxxxx, personas 

kods xxxxxxx, un xxxxxx, personas kods xxxxxx, dzīvo xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu 

apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Abrakaši”, Penkules pagastā, Dobeles 

novadā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada 

dome konstatē: 

 

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

„Abrakaši”) 1996.gada 27.augustā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.64 uz xxxxxxx un xxxxxx (līdzīgās daļās katram) vārda. Īpašums 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4684 003 0010, platība 18,4 ha. 

 

2. xxxxxxx un xxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Abrakaši” divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2012.gada 2.augusta lēmumu Nr.28. Zemes ierīcības projektu izstrādājis 

sertificēts zemes ierīkotājs Igors Lepets. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 2012.gada 3.oktobrī 

saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

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

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

projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai 

maiņu. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Abrakaši”, 

Penkules pagastā, Dobeles novadā. 

mailto:dome@dobele.lv


 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 14,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 3,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 14,5 ha: 

3.1.1. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar reģionālajiem autoceļiem – 1,2 ha; 

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

– 4,7 ha; 

3.1.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 3,9 ha: 

3.2.1. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 

– 3,3 ha; 

3.2.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,0 ha. 

 

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

tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu. 

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.235/11 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Nabadziņi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 21.septembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto xxxxxxx pilnvarotās personas SIA „Dobele Agra S.I.A.”, juridiskā adrese: „Agra”, 

Krimūnu pagasts, Dobeles novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Nabadziņi” (turpmāk arī 

– nekustamais īpašums „Nabadziņi”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Nabadziņi”, kadastra Nr.4660 004 0009 ar kopplatību 57,03 ha 

reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.45 uz 

xxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Nabadziņi” sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem: 4660 00240009, platība 30,4 ha, 4660 004 0010, platība 10,4 ha un 4660 004 

0024, platība 16,23 ha. Nekustamā īpašuma „Nabadziņi” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Nabadziņi” 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 „Nabadziņi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 004 0009 30,4 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4660 004 0010 10,4 ha platībā un 4660 004 

0024 16,23 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, saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 79. panta pirmo daļu.       

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.236/11 

 

 

Par nekustamā īpašuma apvienošanu 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

Apvienot nekustamos īpašumus: „Jaunzemnieki 484”, kadastra apzīmējums 4646 012 

0490, platība 0,0603 ha un „Jaunzemnieki 485”, kadastra apzīmējums 4646 012 0491, platība 

0,0976 ha, kas atrodas Auru pagastā, Dobeles novadā, un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 

0,1579 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4646 012 0490 (lietošanas mērķis – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, kods 0601) nosaukumu „Jaunzemnieki 484”, Auru pagasts, Dobeles 

novads.  

 

 

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.237/11 

 

Par atsevišķa īpašuma izveidošanu 

 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. IZVEIDOT divus atsevišķus  īpašumus no nekustamā īpašuma „Varavīksnes”, Bikstu 

pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4654 005 0120 ar kopplatību 1,5 ha: 

 1.1. īpašumu „Varavīksnes”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4654   

005 0120  ar platību 0,7 ha; 

 1.2. īpašumu „Auziņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4654 005 

0121 ar platību 0,8 ha.  

  

2. IZVEIDOT divus atsevišķus  īpašumus no nekustamā īpašuma „Ieviņas”, Bikstu pagastā, 

Dobeles novadā, kadastra Nr.4654 005 0126 ar kopplatību 3,7 ha: 

2.1. īpašumu „Ieviņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4654 005 

0127  ar platību 2,3 ha; 

2.2. īpašumu „Ievas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4654 005 0126  

ar platību 1,4 ha.  

 

3. IZVEIDOT divus atsevišķus  īpašumus no nekustamā īpašuma „Dūmeņi”, Zebrenes 

pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4698 004 0113 ar kopplatību 1,12 ha: 

2.1. īpašumu „Dūmeņi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4698 004 

0113 ar platību 0,46 ha; 

2.2. īpašumu „Dūmi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,66 ha.  

 

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.238/11 

 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Annenieku pagasta un Krimūnu 

pagasta teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0100 (platība 29,0 ha), 

Annenieku pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

2. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0086 (platība 1,7 ha), 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.239/11 

 

Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

 

 

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT nekustamā īpašuma „Brieži”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0097 precizēto platību 0,0670 ha. 

 

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.240/11 

 

 

Par nedzīvojamās telpas Zaļā ielā 22, Dobelē, Dobeles novadā nomu 

 

 Izskatot Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 13.augustā saņemto biedrības „Taurenīši”, 

reģistrācijas Nr.40008192856, juridiskā adrese: Garozas iela 36-48, Jelgava, iesniegumu ar 

lūgumu iznomāt nedzīvojamo telpu Zaļā ielā 22, Dobelē, Dobeles novadā un saskaņā ar Ministru 

kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 4.4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IZNOMĀT uz 10 gadiem biedrībai „Taurenīši”, reģistrācijas Nr. 40008192856, juridiskā 

adrese: Garozas iela 36-48, Jelgava, nedzīvojamo telpu Zaļā ielā 22, Dobelē, Dobeles 

novadā, Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē „Spodrītis” (kadastra apzīmējums 4601 012 

4327 001)  51,04 kv.m. platībā bērnu attīstības centra izveidei. 

 

2. NOTEIKT nedzīvojamās telpas nomas maksu 0,085 Ls/kv.m gadā. 

 

3. PAPILDUS nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 

īpašuma nodokli likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.241/11 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 „Mežiniekos”, Bikstos, Bikstu pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 
 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.2, „Mežiniekos”, Bikstos, Bikstu pagastā,  

Dobeles novadā, īrnieka xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt savā īpašumā īrēto trīsistabu 

dzīvokli ar kopējo platību 65,6 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja veikto 

nekustamā īpašuma vērtējumu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli  Nr.2 „Mežiniekos”, Bikstos, Bikstu pagastā, 

Dobeles novadā, 65,6 kv.m. platībā un pie  dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 

656/5873 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas xxxxxxx, personas kods xxxxxxx. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 2100,00 

(divi tūkstoši viens simts lati).  

3. Pirkuma maksa samaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetā trīs mēnešu 

laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.242/11 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.6, „Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes 

pagastā,  Dobeles novadā, īrnieces xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt savā īpašumā īrēto 

divistabu dzīvokli ar kopējo platību 55,5 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja veikto 

nekustamā īpašuma vērtējumu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

NOLEMJ: 

 

 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli  Nr.6 „Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā 55,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 555/12518 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

dzīvokļa īrniecei xxxxxx, personas kods xxxxxx. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 1500,00 

(viens tūkstotis pieci simti lati).  

3. Pirkuma maksa samaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetā trīs mēnešu 

laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.243/11 

 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.3, „Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.3 „Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā (kadastra numurs 4680 900 0173) 78,8 kv.m. platībā - reģistrēts Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.169-3 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

 

 Dzīvoklis nav izīrēts. 

 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 1200,00 (viens tūkstotis 

divi simti lati). 

 

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

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

 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – trīsistabu dzīvokli  Nr.3 

„Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 78,8 kv.m. platībā 

un pie  dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 788/12518 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.  

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 

1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā 

kārtībā. 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.244/11 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.8, Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes pagastā,  Dobeles novadā 

atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

 Nekustamais īpašums Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

sastāvošs no zemesgabala 1,5 ha platībā ar kadastra Nr.4680 005 0050 un uz tā esošas 3 stāvu 

dzīvojamās ēkas ar 26 dzīvokļu īpašumiem, veikala un pasta telpām, kuru kopējā platība ir 

1171,3 kv.m., reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.107 uz Naudītes pagasta pašvaldības vārda.   

 

 Dzīvokļa Nr.8 Dārza ielā 1 platība ir 40,0 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts. 

 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 700,00 (septiņi simti 

lati). 

 

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

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

 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli  Nr.8 Dārza ielā 1, 

Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 40,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 400/12263 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala.  

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 1000,00 (viens 

tūkstotis lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.245/11 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gardenes 1.masīvs 19”,  

Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu atsavināt 

tai piederošu zemesgabalu „Gardenes 1.masīvs 19”, Auru pagastā, Dobeles novadā un 

KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Gardenes 1.masīvs 19”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 001 0117, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 0317 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 0,1485 ha. 
 

Dobeles novada pašvaldība ar xxxxxx 2009.gada 29.jūnijā noslēdza lauku apvidus zemes 

nomas līgumu par zemes „Gardenes 1.masīvs 19”  0,157 ha platībā iznomāšanu. 

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 1400,00 (viens 

tūkstotis četri simti lati). 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu  

„Gardenes 1.masīvs 19”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 001 

0117  0,1485 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 

1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā 

kārtībā. 

  

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.246/11 

 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Paulas”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma „Paulas”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Paulas”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra Nr.4646 009 0097, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 1970 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 4,17 ha. 
  

Dobeles novada pašvaldība 2010.gada 20.septembrī ir noslēgusi ar Dobeles rajona Auru 

pagasta zemnieku saimniecību „Zītari” lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes „Paulas”, 

3,7 ha platībā iznomāšanu. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 8900,00 (astoņi 

tūkstoši deviņi simti lati). 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

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

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 009 0097, 4,17 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 9320,00 

(deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

  

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.247/11 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 417”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 417”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 417”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4646 012 0422, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 9978 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 0,0572 ha. 
 

Dobeles novada pašvaldība 2012.gada 4.jūlijā ir noslēgusi ar xxxxxxx lauku apvidus zemes 

nomas līgumu par zemes „Jaunzemnieki 417”  0,06 ha platībā iznomāšanu. 

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 600,00 (seši simti 

lati). 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Jaunzemnieki  

417”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr. 4646 012 0422   0,0572 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 750,00 (septiņi 

simti piecdesmit lati).  

3.UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.248/11 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpiņas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā saņemto ierosinājumu par 

zemesgabala „Vārpiņas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Vārpiņas”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4642 004 0032, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 7588 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 12,60 ha. 
 

Ar Annenieku pagasta Tautas deputātu padomes 1992.gada 6.marta 20.sasaukuma 

6.sesijas lēmumu zeme „Vārpiņas” 10,0 ha platībā piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas 

tiesību pāreju xxxxxx zemnieku saimniecības „Vārpiņas” veidošanai. 

 

Dobeles novada dome 2009.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu „Par lauku apvidus zemes 

piekritību Dobeles novada pašvaldībai” par zemes „Vārpiņas” 10,0 ha platībā piekritību 

pašvaldībai. 

 

2012.gada 4.jūlijā ar xxxxxx noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par zemes 

„Vārpiņas” 10,0 ha platībā iznomāšanu. 

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 17100,00 

(septiņpadsmit tūkstoši viens simts lati). 

 

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

8.punktu,  8. panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, un 44.panta septīto daļu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu  „Vārpiņas”, Annenieku pagastā,  

Dobeles novadā ar kadastra Nr. 4642 004 0032, 12,60 ha platībā,  pārdodot to par brīvu 

cenu zemesgabala nomniekam xxxxxxx. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 25000,00 

(divdesmit pieci tūkstoši lati). 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.249/11 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pelavas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

 Izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu atsavināt tai piederošu 

zemesgabalu „Pelavas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pelavas”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4652 006 0178, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 0447 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 0,58  ha. 
 

Dobeles novada pašvaldība 2011.gada 2.jūnijā ir noslēgusi ar xxxxxxx lauku apvidus 

zemes nomas līgumu par zemes „Pelavas”  0,15 ha platībā iznomāšanu. 

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 1100,00 (viens 

tūkstotis viens simts lati). 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu  „Pelavas”, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 006 0178 0,58 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 1520,00 (viens 

tūkstotis pieci simti divdesmit lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.250/11 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Spārni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

 Izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu atsavināt tai piederošu zemesgabalu 

„Spārni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

  
  Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Spārni”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4652 006 0200, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 0445 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 0,0197 ha. 

 
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 100,00 (viens simts 

lati). 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Spārni”, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 006 0200     0,0197 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 420,00 (četri 

simti divdesmit lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012          Nr.251/11 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 25.septembrī saņemts xxxxxxxxx pilnvarotās 

personas xxxxxxx, personas kods xxxxxxxxx, dzīvo Lauku ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu 

Lauku ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā. 

 

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

 

1. Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals Lauku ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 005 0137, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, 

Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 8609 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. Zemesgabala platība – 0,3166 ha. 
 

2. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis, kas uz mantojuma apliecības 

pamata pieder xxxxxxx. 

 

3.Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 1200,00, (viens 

tūkstotis divi simti lati). 

 

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

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

ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu Lauku ielā 2, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 005 0137   0,3166 ha platībā, pārdodot to par 

brīvu cenu xxxxxxxx. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 1320,00 

(viens tūkstotis trīs simti divdesmit lati).  

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.252/11 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Purenēm”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu atsavināt tai piederošu zemesgabalu 

„Pie Purenēm”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

  
  Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pie Purenēm”, Zebrenes pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4698 004 0272, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, 

Zebrenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 1070 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. Zemesgabala platība – 0,1294  ha. 

 
Dobeles novada pašvaldība 2012.gada 29.martā ir noslēgusi ar SIA „Jemak Agro” lauku 

apvidus zemes nomas līgumu par zemes „Pie Purenēm”  0,1 ha platībā iznomāšanu. 

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 400,00 (četri simti 

lati). 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pie Purenēm”, 

Zebrenes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr. 4698 004 0272, 0,1294 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 750,00 (septiņi 

simti piecdesmit lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.253/11 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

 

 Izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu atsavināt tai piederošu nekustamo 

īpašumu „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

  
  Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4668 002 0080 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.303 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība - 0,04 ha, uz tā atrodas dzīvojamā māja.  

Sertificēta vērtētāja SIA „Balsts Expert” novērtējums zemesgabalam un dzīvojamai mājai 

ir Ls 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti lati). 

2010.gada 29.jūnijā Dobeles novada dome pieņēma lēmumu pārdot nekustamo īpašumu 

atklātā izsolē, nosakot sākumcenu Ls 2100,00. Organizētā izsole bija nesekmīga.  

2011.gada 24.februārī Dobeles novada dome atkārtoti pieņēma lēmumu pārdot 

nekustamo īpašumu atklātā izsolē, nosakot sākumcenu Ls 1680,00. Otrā organizētā izsole bija 

nesekmīga.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrajā daļā noteikts, ka pēc 

otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var noteikt 

trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no 

nosacītās cenas, vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli. 

  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta 

septīto daļu, 9.panta otro daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu 0,04 ha platībā un 

dzīvojamo māju „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 002 

0080. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 840,00 (astoņi 

simti četrdesmit lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.10.2012.          Nr.254/11 

 

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 neizīrēta 

divistabu dzīvokļa Nr.1 “Staros”, Upeniekos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr.4654 005 0181 001 001, 43,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma  piederošās 

kopīpašuma 430/2853 domājamās daļas izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu  

xxxxxxx, p.k. xxxxxx, par nosolīto cenu Ls 820,00. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.3 “Pavāros”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr.4642 001 0058 001 003, 20,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma  piederošās 

kopīpašuma 203/1042 domājamās daļas izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu  SIA 

“Agro Kaķenieki”, reģ. Nr.48503005610, par nosolīto cenu Ls 540,00. 

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemes gabala “Jaunsesava 2”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4680 002 

0049, 12,42 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu  Meiera zemnieku 

saimniecībai „Mazbaldonas”, reģ.Nr.45101007718, par nosolīto cenu Ls 42 000,00, 

slēdzot pirkuma līgumu uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim. 

4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemes gabala “Lejasaudzi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660 001 

0392, 1,00 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu xxxxxx, p.k.xxxxxx, 

par nosolīto cenu Ls 2530,00. 

5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemes gabala „Pokaiņi 124”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4672 009 

0124, 0,116 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu xxxxxx, p.k.xxxxxx, 

par nosolīto cenu Ls 1650,00. 

6. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma apbūvēta 

zemes gabala  “Jaunbrākšķi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4680 003 

0004, 1,56 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu xxxxxx, p.k.xxxxxx, 

par nosolīto cenu Ls 1730,00, slēdzot pirkuma līgumu uz laiku līdz 2014.gada 

31.decembrim. 

7. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma apbūvēta 

zemes gabala “Strautiņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4654 005 0246, 

0,13 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu xxxxxxx, p.k.xxxxxx, par 

nosolīto cenu Ls 470,00. 

8. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemes gabala “Jāņzemji”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4684 006 0065, 

mailto:dome@dobele.lv


1,75 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu xxxxxx, p.k.xxxxxx, par 

nosolīto cenu Ls 2530,00, slēdzot pirkuma līgumu uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim. 

9. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemes gabala “Jāņzemītes”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4684 006 

0072, 1,17 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu xxxxxx, p.k.xxxxxx, 

par nosolīto cenu Ls 2030,00, slēdzot pirkuma līgumu uz laiku līdz 2014.gada 

31.decembrim. 

10. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma apbūvēta 

zemes gabala Ausmaņa ielā 10, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr.4668 003 0634, 0,0733 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu SIA 

„JES”, reģistrācijas Nr.40003133150 par nosolīto cenu Ls 2030,00, slēdzot pirkuma 

līgumu uz laiku līdz 2015.gada 30.novembrim. 

11. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemes gabala Kalna ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4601 005 6624,  582 

kv.m. platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu xxxxxx, p.k.xxxxxx, par 

nosolīto cenu Ls 1530,00. 

12. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma apbūvēta 

zemes gabala “Tēraudi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4642 003 

0033, 0,52 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu xxxxxx, p.k. xxxxxxx, 

par nosolīto cenu Ls 1630,00. 

13. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neizīrēta 

četristabu dzīvokļa Nr.5 Akācijas 8, Akācijās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra Nr.4672 006 0109 001 006, 82,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 825/13522 domājamās dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes 

gabala daļas izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu xxxxxx, p.k.xxxxxxx, par 

nosolīto cenu Ls 2930,00, slēdzot pirkuma līgumu uz laiku līdz 2014.gada 30. 

novembrim. 

  

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.255/11 

 

Par xxxxxx iesnieguma izskatīšanu 

[...] 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktā, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā, Ministru kabineta 2003.gada 

11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

1.,2.,3.punktā un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 

4.,5.,6.,9.,11.panta trešā daļā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. NORAIDĪT  xxxxxxx, p.k.xxxxxxx, prasījumu par xxxxxxx, p.k.xxxxxx, deklarētās 

dzīvesvietas xxxxxxx ziņu anulēšanu un nodarītā morālā kaitējuma Ls xxxxxx apmērā 

atlīdzināšanu; 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas iela 19, LV – 3007, saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmā daļā noteikto. 

 

 

 

 

 

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 

 

25.10.2012.          Nr.256/11 

 

Par nekustamo īpašumu Gaurata ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā 

 

 

Dobeles novada pašvaldība Dobeles zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājusi īpašumtiesības 

uz divstāvu nedzīvojamo ēku Gaurata ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 504 

4461   984 kv.m. platībā. Ēka atrodas uz fiziskai personai piederošā zemes gabala Kazarmu iela 

3A, Dobelē, Dobeles novadā. Uz pašvaldības organizētajām ēkas izsolēm  2012.gada 23.aprīlī 

par sākumcenu Ls 76 000,00 un 2012.gada 22.augustā par sākumcenu Ls 60 800,00 nepieteicās 

neviens pretendents.  

Lai racionāli izmantotu pašvaldībai piederošo īpašumu, Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola, nolūkā palielināt izglītojamo skaitu, ierosinājusi ēku izmantot kā 

dienesta viesnīcu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

1. PĀRVEIDOT ēku Gaurata ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā par dienesta viesnīcu 

izglītojamo izmitināšanai izglītības ieguves laikā.  

2. UZDOT Dobeles novada Izglītības pārvaldei organizēt nepieciešamos pasākumus 

dienesta viesnīcas izveidošanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās dienesta viesnīcu higiēnas 

prasības. 

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.257/11 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā daļas pirkšanu 
 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Auces novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumu 

Nr.216 „Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, atsavināšanu”, ar 

kuru nolemts atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo 23/100 domājamās daļas no 

nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novadā, pārdodot to kopīpašniekam - 

Dobeles novada pašvaldībai par Ls 39 944,94 (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit 

četri lati 94 santīmi). 

Saskaņā ar ierakstu Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Dobeles pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.463, Dobeles novada pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz 66/100 

domājamām daļām un Auces novada pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz 23/100 

domājamām daļām no ēku īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra numurs 

4601 503 2001.  

Nekustamais īpašums Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā tiek izmantots Dobeles 

novada pašvaldības vajadzībām. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

Pirkt no Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēku Brīvības ielā 15, Dobelē, 

Dobeles novadā (kadastra numurs 4601 503 2001) 23/100 domājamās daļas par pirkuma maksu 

Ls 39 944,94 (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri lati 94 santīmi). 

 

 

 

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 

 

25.10.2012.           Nr. 258/11  

 

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 un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

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

Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) 

pielikumos šādus grozījumus: 

1.1. Lēmuma 1.pielikumā „Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums”: 

1.1.1.Svītrot 2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.1.2.Svītrot 6.punktu. 

1.1.3.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. PII darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, kuras galvenais 

uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.1.4.Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

„15. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.2.Lēmuma 2.pielikumā "Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” nolikums”: 

1.2.1. Svītrot 2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.2.2. Svītrot 6.punktu. 

1.2.3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. PII darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, kuras galvenais 

uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.2.4. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

„15. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.3. Lēmuma 3.pielikumā "Dobeles speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Valodiņa” 

nolikums”: 

1.3.1.Svītrot 2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.3.2.Svītrot 6.punktu. 

1.3.3.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

mailto:dome@dobele.lv


„7. PII darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, kuras galvenais 

uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.3.4.Izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

„8. Saskaņā ar īstenojamo izglītības programmu veikt pedagoģiski medicīnisko 

korekciju bērnu runas un valodas attīstības traucējumu novēršanā.” 

1.3.5.Izteikt 17.punktu šādā redakcijā: 

„17. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.4. Lēmuma 4.pielikumā "Auru pirmsskolas izglītības iestādes „Auriņš” nolikums”: 

1.4.1. Aizstāt 1.punktā vārdus „Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde” ar vārdiem „Auru 

pirmsskolas izglītības iestāde”. 

1.4.2.Svītrot 2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.4.3.Svītrot 6.punktu. 

1.4.4.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. PII darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, kuras galvenais 

uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.4.5.Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

„15. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.5.Lēmuma 5.pielikumā "Annenieku pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš” nolikums”:  

1.5.1.Svītrot 2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.5.2.Svītrot 6.punktu. 

1.5.3.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. PII darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, kuras galvenais 

uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.5.4.Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

„15. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.6.Lēmuma 6.pielikumā "Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestādes „Minkuparks” nolikums”: 

1.6.1.Svītrot 2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.6.2.Svītrot 6.punktu. 

1.6.3.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. PII darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, kuras galvenais 

uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.6.4.Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

„15. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.7.Lēmuma 7.pielikumā "Bērzupes speciālās internātpamatskolas nolikums”: 

1.7.1.Svītrot 1.2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.7.2.Svītrot 1.6.punktu. 

1.7.3.Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā: 

„2.2. Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, 

kuras galvenais uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības 

stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.7.4.Svītrot 4.11. un 4.12.punktus. 



1.7.5.Papildināt 4.sadaļu ar jaunu 4.21.punktu šādā redakcijā: 

„4.21. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.7.6.Aizstāt 7.1.4. un 7.1.5.apakšpunktos vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.7.7.Svītrot 7.1.6.apakšpunktu. 

1.7.8.Aizstāt 7.2.punktā vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

 1.7.9..Papildināt 10.1.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 

„10.1. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.” 

 1.7.10.Svītrot 10.10. un 10.11.punktus. 

1.7.11.Aizstāt 12.1.punktā vārdus „Dobeles novada pašvaldība” ar vārdiem ”tās 

Dibinātājs.” 

1.8.Lēmuma 8.pielikumā "Bikstu pamatskolas nolikums”: 

1.8.1.Svītrot 1.2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.8.2.Svītrot 1.6.punktu. 

1.8.3.Izteikt 2.1.punkta otro teikumu šādā redakcijā: 

„Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, 

kuras galvenais uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības 

stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.8.4.Aizstāt 3.2.punktā vārdu „tās” ar vārdu „programmas”. 

1.8.5.Svītrot 4.11. un 4.15.punktus. 

1.8.6.Papildināt 4.sadaļu ar jaunu 4.20.punktu šādā redakcijā: 

„4.20. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.8.7. Aizstāt 7.1.4. un 7.1.5.apakšpunktos vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

 1.8.8.Svītrot 7.1.6.apakšpunktu. 

 1.8.9.Aizstāt 7.2.punktā vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.8.10.Papildināt 10.1.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 

„10.1. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.” 

1.8.11.Svītrot 10.10. un 10.11.punktus. 

1.8.12.Aizstāt 12.1.punktā vārdus „Dobeles novada pašvaldība” ar vārdiem ”tās 

Dibinātājs.” 

1.9.Lēmuma 9.pielikumā "Gardenes pamatskolas nolikums”: 

1.9.1.Svītrot 1.2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.9.2. Svītrot 1.6.punktu. 

1.9.3.Izteikt 2.1.punkta otro teikumu šādā redakcijā: 

„Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, 

kuras galvenais uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības 

stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.9.4.Aizstāt 3.2.punktā vārdu „tās” ar vārdu „programmas”. 

1.9.5.Svītrot 4.13.punktu. 

1.9.6.Papildināt 4.sadaļu ar jaunu 4.18.punktu šādā redakcijā: 

„4.18. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.9.7.Aizstāt 7.1.4. un 7.1.5.apakšpunktos vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.9.8.Svītrot 7.1.6.apakšpunktu. 

1.9.9.Aizstāt 7.2.punktā vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.9.10.Papildināt 10.1.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 

„10.1. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.” 

1.9.11.Svītrot 10.10. un 10.11.punktus. 

1.9.12.Aizstāt 12.1.punktā vārdus „Dobeles novada pašvaldība” ar vārdiem ”tās 



Dibinātājs.” 

1.10. Lēmuma 10.pielikumā "Krimūnu pamatskolas nolikums”: 

1.10.1.Svītrot 1.2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.10.2.Svītrot 1.6.punktu. 

1.10.3.Izteikt 2.1.punkta otro teikumu šādā redakcijā: 

„Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, 

kuras galvenais uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības 

stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.10.4.Papildināt 3.sadaļu ar jaunu 3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.1.3. speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811).” 

1.10.5.Aizstāt 3.2.punktā vārdu „tās” ar vārdu „programmas”. 

1.10.6.Papildināt 4.sadaļu ar jaunu 4.3.
1 

punktu šādā redakcijā: 

„4.3.
1 

Izglītojamo (turpmāk – Skolēnu)  uzņemšanu Skolā speciālajās izglītības 

programmās, pārcelšana nākamajā klasē vai atskaitīšanu no Skolas nosaka 31.08.2010. 

MK noteikumi Nr.820 “Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā 

izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās 

izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas". 

1.10.7.Papildināt 4.sadaļu ar jaunu 4.3.
2 

punktu šādā redakcijā: 

„4.3.
2 

Izglītojamā pārcelšana no vienas izglītības programmas uz citu notiek 

pamatojoties uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu.” 

 1.10.8.Svītrot 4.9. un 4.13.punktus. 

1.10.9.Aizstāt 4.14.punktā skaitli „3” ar skaitli”1,5”. 

1.10.10.Aizstāt 4.17.punktā vārdus un skaitļus „no 8.00 līdz 17.00.” ar vārdiem un 

skaitļiem „no 7.00 līdz 18.00.” 

1.10.11.Papildināt 4.sadaļu ar jaunu 4.18.punktu šādā redakcijā: 

„4.18. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.10.12.Aizstāt 7.1.4. un 7.1.5.apakšpunktos vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.10.13.Svītrot 7.1.6.apakšpunktu. 

1.10.14.Aizstāt 7.2.punktā vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.10.15.Papildināt 10.1.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 

„10.1. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.” 

1.10.16.Svītrot 10.10. un 10.11.punktus. 

1.10.17.Aizstāt 12.1.punktā vārdus „Dobeles novada pašvaldība” ar vārdiem ”tās 

Dibinātājs.” 

1.11.Lēmuma 11.pielikumā "Dobeles Kristīgās pamatskolas nolikums”: 

1.11.1.Svītrot 1.1.punktā vārdu „pirmsskolas”. 

1.11.2.Svītrot 1.2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.11.3.Svītrot 1.6. un 2.2.punktus. 

1.11.4.Svītrot 2.4.1.apakšpunktā vārdus „pirmsskolas un”. 

1.11.5.Svītrot 3.1.2.apakšpunktu. 

1.11.6.Papildināt 3.sadaļu ar jaunu 3.1.5.punktu šādā redakcijā: 

„3.1.5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 

traucējumiem (kods 21015311).” 

1.11.7.Aizstāt 3.2.punktā vārdu „tās” ar vārdu „programmas”. 

1.11.8.Svītrot 4.11., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18. un 4.19.punktus. 

1.11.9.Aizstāt 7.1.4. un 7.1.5..apakšpunktos vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.11.10.Svītrot 7.1.6.apakšpunktu. 

1.11.11.Aizstāt 7.2.punktā vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.11.12.Papildināt 10.1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

„Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.” 
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1.11.13.Svītrot 10.10. un 10.11.punktus. 

1.11.14.Aizstāt 12.1.punktā vārdus „Dobeles novada pašvaldība” ar vārdiem ”tās 

Dibinātājs.” 

1.12.Lēmuma 12.pielikumā "Lejasstrazdu pamatskolas nolikums”: 

1.12.1.Svītrot 1.2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.12.2.Svītrot 1.6.punktu. 

1.12.3.Izteikt 2.1.punkta otro teikumu šādā redakcijā: 

„ Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, 

kuras galvenais uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības 

stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.12.4.Aizstāt 3.2.punktā vārdu „tās” ar vārdu „programmas”. 

1.12.5.Papildināt 3.sadaļu ar jaunu 3.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.1.5. speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611).” 

1.12.6.Svītrot 4.11, 4.15. un 4.19.punktus. 

1.12.7.Papildināt 4.sadaļu ar jaunu 4.21.punktu šādā redakcijā: 

„4.21. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.12.8.Aizstāt 7.1.4. un 7.1.5.apakšpunktos vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.12.9.Svītrot 7.1.6.apakšpunktu. 

1.12.10.Aizstāt 7.2.punktā vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.12.11.Papildināt 10.1.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 

„10.1. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.” 

1.12.12.Svītrot 10.10. un 10.11.punktus. 

1.12.13..Aizstāt 12.1.punktā vārdus „Dobeles novada pašvaldība” ar vārdiem ”tās 

Dibinātājs.” 

1.13.Lēmuma 13.pielikumā "Naudītes pamatskolas nolikums”: 

1.13.1.Svītrot 1.2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.13.2.Svītrot 1.6.punktu.  

1.13.3.Izteikt 2.1.punkta otro teikumu šādā redakcijā: 

„Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, 

kuras galvenais uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības 

stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.13.4.Aizstāt 3.2.punktā vārdu „tās” ar vārdu „programmas”. 

1.13.5.Svītrot 4.13.punktu. 

1.13.6.Papildināt 4.sadaļu ar jaunu 4.18.punktu šādā redakcijā: 

„4.18. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.13.7.Aizstāt 7.1.4. un 7.1.5.apakšpunktos vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.13.8.Svītrot 7.1.6.apakšpunktu. 

1.13.9.Aizstāt 7.2.punktā vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.13.10.Papildināt 10.1.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 

„10.1. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.” 

1.13.11.Svītrot 10.10. un 10.11.punktus. 

1.13.12.Aizstāt 12.1.punktā vārdus „Dobeles novada pašvaldība” ar vārdiem ”tās 

Dibinātājs.” 

1.14.Lēmuma 14.pielikumā "Penkules pamatskolas nolikums”: 

1.14.1.Svītrot 1.2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

1.14.2.Svītrot 1.6.punktu. 

1.14.3.Izteikt 2.1.punkta otro teikumu šādā redakcijā: 



„Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, 

kuras galvenais uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības 

stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

1.14.4.Aizstāt 3.2.punktā vārdu „tās” ar vārdu „programmas”. 

1.14.5.Svītrot 4.9.un 4.13.punktus. 

1.14.6.Aizstāt 4.17.punktā vārdus un skaitļus „no 8.00 līdz 17.00” ar vārdiem un skaitļiem 

„no 7.30 līdz 18.00.”  

1.14.7.Papildināt 4.sadaļu ar jaunu 4.18.punktu šādā redakcijā: 

„4.18. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 

1.14.8.Aizstāt 7.1.4. un 7.1.5.apakšpunktos vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.14.9.Svītrot 7.1.6.apakšpunktu. 

1.14.10.Aizstāt 7.2.punktā vārdu „izglītojamo” ar vārdu „skolēnu”. 

1.14.11.Papildināt 10.1.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 

„10.1. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.” 

1.14.12.Svītrot 10.10. un 10.11.punktus. 

1.14.13.Aizstāt 12.1.punktā vārdus „Dobeles novada pašvaldība” ar vārdiem ”tās 

Dibinātājs.” 

 

2. PAPILDINĀT Lēmumu ar jauniem 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un  23.punktiem šādā 

redakcijā: 

„15.Apstiprināt Annenieku pamatskolas nolikumu (15.pielikums). 

16. Apstiprināt Dobeles sākumskolas nolikumu (16.pielikums). 

17. Apstiprināt Mežinieku pamatskolas nolikumu (17.pielikums). 

18. Apstiprināt Dobeles 1.vidusskolas nolikumu (18.pielikums). 

19. Apstiprināt Dobeles Valsts ģimnāzijas nolikumu (19.pielikums). 

20. Apstiprināt Dobeles Mākslas skolas nolikumu (20.pielikums). 

21. Apstiprināt Dobeles Mūzikas skolas nolikumu (21.pielikums). 

22. Apstiprināt Dobeles Sporta skolas nolikumu (22.pielikums). 

23.Apstiprināt Dobeles Bērnu un jauniešu centra nolikumu (23.pielikums)”. 

 

3.Atzīt par spēku zaudējušiem: 

3.1. Dobeles novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu Nr.155/10 „Par Dobeles 

novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”. 

3.2.  Dobeles novada domes 2009.gada 27.augustā lēmumu Nr.88/8 „Par Mežinieku 

pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”. 

3.3. Dobeles novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.61/6 „Par Dobeles Sporta 

skolas nolikuma apstiprināšanu”. 

3.4. Dobeles novada domes 2009.gada 8.oktobra lēmumu Nr.165/11 „Par Dobeles Bērnu 

un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 



15.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada  25.oktobra 

lēmumam Nr.258/11 

 
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 

2012.gada  25. oktobra 

lēmumu Nr.258/11 

Annenieku pamatskolas 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un 

Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Annenieku pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pamatizglītības programmas 

īstenošanai. 

1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.  

1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 

normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums. 

1.4. Skolai ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, atbilstoši 

likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

1.5. Skolas juridiskā adrese: Skolas iela 8, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV – 3718. 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, 

kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu 

sasniegšanu un uzdevumu izpildi.  

2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas uzdevumi ir : 

2.3.1. īstenot pamatizglītības programmu;  

2.3.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

2.3.3. racionāli izmantot Skolai iedalītos finansu resursus. 

3. Īstenojamās izglītības programmas 

3.1. Skola īsteno pamatizglītības programmu ( kods 21011111). 

3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši izglītojamo spējām un 

interesēm, programmas saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

3.3. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā. 

3.4. Pedagogam ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās 

izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā 
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ietverts šis mācību priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no 

mācību priekšmetu programmu paraugiem. 

3.5. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības programmu 

reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.  

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Ministru kabineta noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.  

4.2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. 

4.3. Izglītojamo (turpmāk – Skolēnu) uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē vai 

atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja 

noteiktajā kārtībā. Uzņemamo skolēnu skaitu nosaka Dibinātājs ievērojot klašu 

piepildījumu, paredzēto finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

4.4. Skolēnu maksimālo slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības 

likums. Mācību stundas ilgums Skolā ir 40 minūtes.  

4.5. Vispārējās izglītības mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka stundu 

saraksts, kas:  

4.5.1. ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmas mācību 

plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu; 

4.5.2. ir pastāvīgs visu semestri. Operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai 

direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus 

un skolēnus. 

4.6. Izglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības) ārpus izglītības programmām 

Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 

4.7. Skolēna mācību sasniegumus vērtē atbilstoši Skolas noteiktajai skolēnu mācību 

sasniegumu vienotai vērtēšanas kārtībai, kas izstrādāta atbilstoši Valsts pamatizglītības 

standartam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

4.8. Ilgstoši slimojošo skolēnu mācības mājas tiek organizētas, pamatojoties uz Valsts vai 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskas komisijas ieteikumu.  

4.9. Katra semestra beigās skolēni saņem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam 

paraugam atbilstošu liecību.  

4.10. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā skolēni saņem apliecību vai liecību par 

vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu. 

4.11. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 

skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē. 

5. Skolēnu pienākumi un tiesības 

Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.  

 

6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 
Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba 

kārtības noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 

 

7. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

7.1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Skolas 

padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt: 



7.1.1.skolas direktors; 

7.1.2.pedagogu pārstāvji; 

7.1.3.pašvaldības pārstāvji; 

7.1.4.skolēnu vecāku (aizbildņi) pārstāvji; 

7.1.5.skolēnu pārstāvji. 

7.2. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. Padomes 

vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus. 

7.3. Skolas padome: 

7.3.1.izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

7.3.2.veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

7.3.3.var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

7.3.4.lemj par skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku 

pilnsapulcei; 

7.3.5.veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

8. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 
8.1. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To ar skolas 

direktora atbalstu izglītojamie veido pēc savas iniciatīvas. Tā darbojas saskaņā ar Skolas 

pašpārvaldes nolikumu. 

8.2. Pašpārvaldi ievēl vispārējās tiešās un aizklātās vēlēšanās. Pašpārvaldes priekšsēdētāju 

ievēl no skolēnu pašpārvaldes locekļu vidus. 

8.3. Izglītojamo pašpārvalde darbojas kā skolēnu viedokļa un interešu pārstāvis, Skolas 

vadības padomdevējs. 

8.4. Izglītojamo pašpārvaldei ir tiesības: 

8.4.1. iesniegt priekšlikumus direktoram, Skolas padomei, Pedagoģiskajai padomei 

izglītības procesa un Skolas darbības uzlabošanai; 

8.4.2. sekmēt izglītojamo brīvā laika lietderīgu izmantošanu; 

8.4.3. izvirzīt pārstāvjus attiecīgajās reģionālajās izglītojamo pašpārvaldēs; 

8.4.4. saņemt finansiālu un cita veida atbalstu. 

 

9. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence 
9.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu 

jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes nolikumu. 

9.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta 

personāls. 

9.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi 

protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas 

atkarībā no apspriežamo jautājumu rakstura. 

9.4. Pedagoģiskā padome: 

9.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai;  

9.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

9.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

9.4.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības 

iestādē; 

9.4.5.  izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu; 

9.4.6. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

10. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 

10.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem 

aktiem. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors. 



10.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina 

Dibinātājs, Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un 

Skolas direktors. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu. 

10.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi un arodbiedrību. 

10.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi. 

10.5. Pedagoģiskās padomes nolikums un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot 

ar Pedagoģisko padomi. 

10.6. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles novada 

Izglītības pārvaldi. 

10.7. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 

10.8. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē. 

10.9. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram. 

 

11. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

11.1.Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, kā arī 

citi normatīvie akti. 

11.2.Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīviem 

aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. 

11.3.Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes  izsniegto pilnvaru ietvaros. 

11.4.Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.  

11.5.Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie akti. 

Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

12. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

Skolu reorganizē vai likvidē tās Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

 

13. Citi noteikumi 

13.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus organizē gan 

pati Skola, gan citas institūcijas.  

13.2. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu Skolā 

veic saskaņā ar Valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām. 

13.3. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (skolas dokumentācija) 

un Skolas arhīvs. 

13.4. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā laikā un 

pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada izglītības pārvaldei 

un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

13.5. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba 

aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

14. Noslēguma noteikums 
Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 24.septembrī (lēmums 

Nr.155/10) apstiprināto Annenieku pamatskolas nolikumu. 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 



16.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada 25. oktobra 

lēmumam Nr.258/11 

  
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 

2012.gada  25.oktobra 

 lēmumu Nr.258/11 

 

Dobeles sākumskolas 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un 

Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Dobeles sākumskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības (turpmāk 

tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pamatizglītības pirmā posma (1.- 4.klases) 

izglītības programmas īstenošanai. 

1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā. 

1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 

normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums. 

1.4. Skolai ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, atbilstoši 

likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

1.5. Skolas juridiskā adrese: Skolas iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. 

 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 
2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, 

kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu 

sasniegšanu un uzdevumu izpildi.  

2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas uzdevumi ir : 

2.3.1. īstenot pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1.-4.klasei;  

2.3.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

2.3.3. racionāli izmantot Skolai iedalītos finansu resursus. 

 

3. Īstenojamās izglītības programmas 
3.1. Skola īsteno: 

3.1.1. pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1.-4.klasei (kods 11011111);  

3.1.2. speciālās pamatizglītības pirmā posma izglītības programma 1.-4.klase 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 11015811). 

3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši izglītojamo spējām un 

interesēm, programmas saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

3.3. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā. 

3.4. Pedagogam ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās 

izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā 
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ietverts šis mācību priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no 

mācību priekšmetu programmu paraugiem. 

3.5. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības programmu 

reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.  

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Ministru kabineta noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.  

4.2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. 

4.3. Izglītojamo (turpmāk – Skolēnu) uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē vai 

atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja 

noteiktajā kārtībā. Uzņemamo skolēnu skaitu nosaka Dibinātājs ievērojot klašu 

piepildījumu, paredzēto finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

4.4. Skolēnu maksimālo slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības 

likums. Mācību stundas ilgums Skolā ir 40 minūtes.  

4.5. Vispārējās izglītības mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka stundu 

saraksts, kas:  

4.5.1. ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmas mācību 

plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu; 

4.5.2. ir pastāvīgs visu semestri. Operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai 

direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus 

un skolēnus. 

4.6. Izglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības) ārpus izglītības programmām 

Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 

4.7. Skolēna mācību sasniegumus vērtē atbilstoši Skolas noteiktajai skolēnu mācību 

sasniegumu vienotai vērtēšanas kārtībai, kas izstrādāta atbilstoši Valsts pamatizglītības 

standartam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

4.8. Ilgstoši slimojošo skolēnu mācības mājas tiek organizētas, pamatojoties uz Valsts vai 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskas komisijas ieteikumu.  

4.9. Katra semestra beigās skolēni saņem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam 

paraugam atbilstošu liecību.  

4.10. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā skolēni saņem apliecību vai liecību par 

vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu. 

4.11. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 

skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē. 

 

5. Skolēnu pienākumi un tiesības 

Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.  

 

6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 
Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba kārtības 

noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 

7. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

7.1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Skolas 

padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt: 

7.1.1.skolas direktors; 

7.1.2.pedagogu pārstāvji; 

7.1.3.pašvaldības pārstāvji; 



7.1.4.skolēnu vecāku (aizbildņi) pārstāvji. 

7.2. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. Padomes 

vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus. 

7.3. Skolas padome: 

7.3.1.izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

7.3.2.veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

7.3.3.var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

7.3.4.lemj par skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku 

pilnsapulcei; 

7.3.5.veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

8. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence 
8.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu 

jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes nolikumu. 

8.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta 

personāls. 

8.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi 

protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas 

atkarībā no apspriežamo jautājumu rakstura. 

8.4. Pedagoģiskā padome: 

8.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai;  

8.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

8.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

8.4.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības 

iestādē; 

8.4.5.  izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu; 

8.4.6. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

9. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 

9.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem 

aktiem. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors. 

9.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina Dibinātājs, 

Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un Skolas 

direktors. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu. 

9.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot 

ar Skolas padomi un arodbiedrību. 

9.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot 

ar Skolas padomi. 

9.5. Pedagoģiskās padomes nolikums un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi. 

9.6. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles novada 

Izglītības pārvaldi. 

9.7. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 

9.8. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē. 

9.9. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram. 

 

10. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

10.1. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, kā arī 

citi normatīvie akti. 



10.2. Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīviem 

aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. 

10.3. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes  izsniegto pilnvaru ietvaros. 

10.4. Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.  

10.5. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie akti. 

Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

11. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

Skolu reorganizē vai likvidē tās Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

 

12. Citi noteikumi 

12.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus 

organizē gan pati Skola, gan citas institūcijas.  

12.2. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu 

Skolā veic saskaņā ar Valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām. 

12.3. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (skolas 

dokumentācija) un Skolas arhīvs. 

12.4. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada izglītības 

pārvaldei un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

12.5. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba 

aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

13. Noslēguma noteikumi 
Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 24.septembrī (lēmums 

Nr.155/10) apstiprināto Dobeles sākumskolas nolikumu. 

 
 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 



17.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumam Nr.258/11 

 
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 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumu Nr.258/11 

 

Mežinieku pamatskolas 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un  

Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro 

daļu 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Mežinieku pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pamatizglītības programmas 

īstenošanai. 

1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.  

1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums. 

1.4. Skolai ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, 

atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

1.5. Skolas juridiskā adrese: Mežinieku pamatskola, Jaunbērzes pagasts, Dobeles 

novads, LV – 3717. 

 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu 

sasniegšanu un uzdevumu izpildi.  

2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas uzdevumi ir : 

2.3.1. īstenot pamatizglītības programmu;  

2.3.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

2.3.3. racionāli izmantot Skolai iedalītos finansu resursus. 

 

3. Īstenojamās izglītības programmas 

3.1. Skola īsteno: 

3.1.1. pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

3.1.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811). 

3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši izglītojamo 

spējām un interesēm, programmas saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

3.3. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā. 

3.4. Pedagogam ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši 

vispārējās izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, 
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kurā ietverts šis mācību priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no 

mācību priekšmetu programmu paraugiem. 

3.5. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības 

programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.  

4.2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. 

4.3. Izglītojamo (turpmāk – Skolēnu) uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē 

vai atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja 

noteiktajā kārtībā. Uzņemamo skolēnu skaitu nosaka Dibinātājs ievērojot klašu 

piepildījumu, paredzēto finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

4.4. Skolēnu maksimālo slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības 

likums. Mācību stundas ilgums Skolā ir 40 minūtes.  

4.5. Vispārējās izglītības mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka stundu 

saraksts, kas:  

4.5.1. ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmas mācību 

plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu; 

4.5.2. ir pastāvīgs visu semestri. Operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai 

direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un 

skolēnus. 

4.6. Izglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības) ārpus izglītības 

programmām Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 

4.7. Skolēna mācību sasniegumus vērtē atbilstoši Skolas noteiktajai skolēnu mācību 

sasniegumu vienotai vērtēšanas kārtībai, kas izstrādāta atbilstoši Valsts pamatizglītības 

standartam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

4.8. Ilgstoši slimojošo skolēnu mācības mājas tiek organizētas, pamatojoties uz Valsts 

vai Dobeles novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskas komisijas ieteikumu.  

4.9. Katra semestra beigās skolēni saņem liecību.  

4.10. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā skolēni saņem apliecību vai liecību par 

vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu. 

4.11. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 

skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē. 

 

5. Skolēnu pienākumi un tiesības 

Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties uz 

Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.  

 

6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba kārtības 

noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 

7. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

7.1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota 

Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt: 

7.1.1.skolas direktors; 

7.1.2.pedagogu pārstāvji; 

7.1.3.pašvaldības pārstāvji; 

7.1.4.skolēnu vecāku (aizbildņi) pārstāvji; 



7.1.5.skolēnu pārstāvji. 

7.2. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. 

Padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus. 

7.3. Skolas padome: 

7.3.1.izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

7.3.2.veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

7.3.3.var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

7.3.4.lemj par skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku 

pilnsapulcei; 

7.3.5.veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

8. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

8.1. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To ar skolas direktora atbalstu 

izglītojamie veido pēc savas iniciatīvas. Tā darbojas saskaņā ar Skolas pašpārvaldes 

nolikumu. 

8.2. Pašpārvaldi ievēl vispārējās tiešās un aizklātās vēlēšanās. Pašpārvaldes priekšsēdētāju 

ievēl no skolēnu pašpārvaldes locekļu vidus. 

8.3. Izglītojamo pašpārvalde darbojas kā skolēnu viedokļa un interešu pārstāvis, Skolas 

vadības padomdevējs. 

8.4. Izglītojamo pašpārvaldei ir tiesības: 

8.4.1. iesniegt priekšlikumus direktoram, Skolas padomei, Pedagoģiskajai padomei 

izglītības procesa un Skolas darbības uzlabošanai; 

8.4.2. sekmēt izglītojamo brīvā laika lietderīgu izmantošanu; 

8.4.3. izvirzīt pārstāvjus attiecīgajās reģionālajās izglītojamo pašpārvaldēs; 

8.4.4. saņemt finansiālu un cita veida atbalstu. 

 

9. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

9.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu 

jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes nolikumu. 

9.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta personāls. 

9.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no 

apspriežamo jautājumu rakstura. 

9.4. Pedagoģiskā padome: 

9.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai;  

9.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

9.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

9.4.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības 

iestādē; 

9.4.5.  izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu; 

9.4.6. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

10. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 

10.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem 

aktiem. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors. 

10.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina 

Dibinātājs, Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un 

Skolas direktors. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu. 

10.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi un arodbiedrību. 



10.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi. 

10.5. Pedagoģiskās padomes nolikums un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

10.6. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles 

novada Izglītības pārvaldi. 

10.7. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 

10.8. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē. 

10.9. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas 

direktoram. 

 

11. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

11.1. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, 

kā arī citi normatīvie akti. 

11.2. Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar 

normatīviem aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. 

11.3. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām 

personām Dobeles novada Izglītības pārvaldes  izsniegto pilnvaru ietvaros. 

11.4. Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.  

11.5. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie 

akti. Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

12. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

Skolu reorganizē vai likvidē tās Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

13. Citi noteikumi 

13.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus 

organizē gan pati Skola, gan citas institūcijas.  

13.2. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu 

Skolā veic saskaņā ar Valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām. 

13.3. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (skolas 

dokumentācija) un Skolas arhīvs. 

13.4. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada Izglītības 

pārvaldei un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

13.5. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba 

aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

14. Noslēguma noteikums 

Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 27.augustā (lēmums Nr.88/8) 

apstiprināto Mežinieku pamatskolas nolikumu. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 



18.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumam Nr.258/11 

 
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 

2012.gada  25.oktobra 

lēmumu Nr.258/11 

 

Dobeles 1.vidusskolas 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un  

Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro 

daļu 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Dobeles 1.vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmu īstenošanai. 

1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.  

1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums. 

1.4. Skolai ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, 

atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

1.5. Skolai ir sava simbolika – karogs, devīze, himna un logo. 

1.6. Skolas juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701. 

 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot demokrātisku izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartā noteikto 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.  

2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas uzdevumi ir : 

2.3.1. īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;  

2.3.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

2.3.3. racionāli izmantot Skolai iedalītos finansu resursus;  

2.3.4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem obligātās 

pamatizglītības ieguves nodrošināšanai; 

2.3.5. organizēt pedagoģisko darbību saskaņā ar Skolas devīzi:  

“Ejam varavīksnes ceļu, mācoties zināt, prast, pastāvēt un būt kopā”; 

2.3.6. īstenot Skolas misiju „Sekmēt skolēnu dzīves gatavību”; 

2.3.7. īstenot Skolas vīziju „Būt garantam izglītības pieejamībai, mācīšanas un 

mācīšanās kvalitātei, skolas, ģimenes un sabiedrības sadarbības efektivitātei”. 

 

3. Īstenojamās izglītības programmas 

3.1. Skola īsteno: 

3.1.1. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu (kods 23011111); 

mailto:dome@dobele.lv


3.1.2. pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu (kods 21011811); 

3.1.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 

31011011). 

3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši izglītojamo 

spējām un interesēm, programmas saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

3.3. Skola ir tiesīga īstenot tālākizglītības un neformālās izglītības programmas 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

3.4. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā. 

3.5. Pedagogam ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši 

vispārējās izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, 

kurā ietverts šis mācību priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no 

mācību priekšmetu programmu paraugiem. 

3.6. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības 

programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.  

4.2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. 

4.3. Izglītojamo (turpmāk – Skolēnu) uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē 

vai atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja 

noteiktajā kārtībā. Uzņemamo skolēnu skaitu nosaka Dibinātājs ievērojot klašu 

piepildījumu, paredzēto finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

4.4. Uzņemot skolēnus 10.klasē, Skola ir tiesīga rīkot iestājpārbaudījumus atbilstoši 

valsts pamatizglītības standartam. Mācību priekšmetos, kuros skolēni saņēmuši 

pamatizglītības sertifikātu, iestājpārbaudījumi netiek rīkoti. 

4.5. Skolēnu maksimālo slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības 

likums. Mācību stundas ilgums Skolā ir 40 minūtes.  

4.6. Vispārējās izglītības mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka stundu 

saraksts, kas:  

4.6.1. ietver licencēto un akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja 

stundu; 

4.6.2. ir pastāvīgs visu semestri. Operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai 

direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un 

skolēnus. 

4.7. Izglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības) ārpus izglītības 

programmām Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 

4.8. Skolēna mācību sasniegumus vērtē atbilstoši Skolas noteiktajai skolēnu mācību 

sasniegumu vienotai vērtēšanas kārtībai, kas izstrādāta atbilstoši valsts vispārējās vidējās un 

pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipiem un kārtībai. 

4.9. Ilgstoši slimojošo skolēnu mācības mājas tiek organizētas, pamatojoties uz Valsts 

vai Dobeles novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskas komisijas ieteikumu.  

4.10. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība.  

4.11. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēni Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu vai 

liecību. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, 

apliecina pamatizglītības sertifikāts.  

4.12. Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi skolēni Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu vai 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7158&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7158&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5527&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7158&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx


liecību. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, 

apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.  

4.13. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 

skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē. 

 

5. Skolēnu pienākumi un tiesības 

Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties uz 

Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.  

 

6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba kārtības 

noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 

7. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

7.1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota 

Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt: 

7.1.1.skolas direktors; 

7.1.2.pedagogu pārstāvji; 

7.1.3.pašvaldības pārstāvji; 

7.1.4.skolēnu vecāku (aizbildņi) pārstāvji; 

7.1.5.skolēnu pārstāvji. 

7.2. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. 

Padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus. 

7.3. Skolas padome: 

7.3.1.izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

7.3.2.veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

7.3.3.var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

7.3.4.lemj par skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku 

pilnsapulcei; 

7.3.5.veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

8. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

8.1. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To ar skolas direktora atbalstu 

izglītojamie veido pēc savas iniciatīvas. Tā darbojas saskaņā ar Skolas pašpārvaldes 

reglamentu. 

8.2. Pašpārvaldi ievēl vispārējās tiešās un aizklātās vēlēšanās. Pašpārvaldes priekšsēdētāju 

ievēl no skolēnu pašpārvaldes locekļu vidus. 

8.3. Izglītojamo pašpārvalde darbojas kā skolēnu viedokļa un interešu pārstāvis, Skolas 

vadības padomdevējs. 

8.4. Izglītojamo pašpārvaldei ir tiesības: 

8.4.1. iesniegt priekšlikumus direktoram, Skolas padomei, Pedagoģiskajai padomei 

izglītības procesa un Skolas darbības uzlabošanai; 

8.4.2. sekmēt izglītojamo brīvā laika lietderīgu izmantošanu; 

8.4.3. izvirzīt pārstāvjus attiecīgajās reģionālajās izglītojamo pašpārvaldēs; 

8.4.4. saņemt finansiālu un cita veida atbalstu. 

 

9. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

9.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu 

jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes reglamentu. 

9.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta personāls. 



9.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no 

apspriežamo jautājumu rakstura. 

9.4. Pedagoģiskā padome: 

9.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai;  

9.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

9.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

9.4.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības 

iestādē; 

9.4.5.  izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu; 

9.4.6. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

9.5. Skolas demokratizācijas un humanizācijas procesa attīstības nolūkā tiek izveidota Skolas 

direktora padome, kuras sastāvā ietilpst direktora vietnieki, speciālais pedagogs, sociālais 

pedagogs. Skolas direktora padomes darbību regulē direktora apstiprināts reglaments. 

 

10. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 

10.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem 

aktiem. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors. 

10.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina 

Dibinātājs, Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un 

Skolas direktors. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu. 

10.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi un arodbiedrību. 

10.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi. 

10.5. Pedagoģiskās padomes nolikums un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

10.6. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles 

novada Izglītības pārvaldi. 

10.7. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 

10.8. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē. 

10.9. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas 

direktoram. 

11. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

11.1. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, 

kā arī citi normatīvie akti. 

11.2. Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar 

normatīviem aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. 

11.3. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām 

personām Dobeles novada Izglītības pārvaldes  izsniegto pilnvaru ietvaros. 

11.4. Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.  

11.5. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie 

akti. Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

12. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

Skolu reorganizē vai likvidē tās Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

13. Citi noteikumi 

13.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus 

organizē gan pati Skola, gan citas institūcijas.  



13.2. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu 

Skolā veic saskaņā ar Valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām. 

13.3. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (skolas 

dokumentācija) un Skolas arhīvs. 

13.4. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada Izglītības 

pārvaldei un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

13.5. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba 

aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

14. Noslēguma noteikums 

Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 24.septembrī (lēmums 

Nr.155/10) apstiprināto Dobeles 1.vidusskolas nolikumu. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 



19.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada  25.oktobra 

lēmumam Nr.258/11 

 
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 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumu Nr.258/11 

 

Dobeles Valsts ģimnāzijas 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un  

Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro 

daļu 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Dobeles Valsts ģimnāzija (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pamatizglītības otrā posma (7.-

9.klase) izglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai. 

1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.  

1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums. 

1.4. Skolai ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, 

atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

1.5. Skolai ir sava simbolika – karogs, devīze, himna un logo. 

1.6. Skolas juridiskā adrese: Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701. 

 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartā noteikto pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.  

2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas uzdevumi ir : 

2.3.1. īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;  

2.3.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

2.3.3. racionāli izmantot Skolai iedalītos finansu resursus;  

2.3.4. nodrošināt valsts ģimnāzijas statusam atbilstošu mācību sasniegumu līmeni 

centralizētajos eksāmenos;  

 2.3.5. dot iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā – Skolēni) padziļināti un racionāli 

apgūt izglītības programmām atbilstošu mācību priekšmetu klāstu;  

 2.3.6. attīstīt skolēnu spējas un prasmes pamatizglītības programmā un izvēlētajā 

vispārējās vidējās izglītības programmas virzienā;  

 2.3.6. veicināt skolēnu atbildību par savu mācību darbu un tā rezultātiem;  

 2.3.7. veikt pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas.  

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


3. Īstenojamās izglītības programmas 

3.1. Skola īsteno: 

3.1.1. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu (kods 23011111); 

3.1.2. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodas) programmu 

(kods 31012011); 

3.1.3. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

(matemātika un datorzinības) programmu (kods 31013011); 

3.1.4. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) 

programmu (kods 31014011). 

3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši izglītojamo 

spējām un interesēm, programmas saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

3.3. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā. 

3.4. Pedagogam ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši 

vispārējās izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, 

kurā ietverts šis mācību priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no 

mācību priekšmetu programmu paraugiem. 

3.5. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības 

programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi un citi ārējie un citi ārējie un iekšējie 

normatīvie akti.  

4.2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. 

4.3. Skolēnu uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē vai atskaitīšana no Skolas 

notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja noteiktajā kārtībā. 

Uzņemamo skolēnu skaitu nosaka Dibinātājs ievērojot klašu piepildījumu, paredzēto 

finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

4.4. Skolēnus izglītības programmu apguvei Skolā uzņem konkursa kārtībā atbilstoši 

uzņemšanas noteikumiem un valsts pamatizglītības standartam. 

4.5. Skolēnu maksimālo slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības 

likums. Mācību stundas ilgums Skolā ir 40 minūtes.  

4.6. Vispārējās izglītības mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka stundu 

saraksts, kas:  

4.6.1. ietver licencēto un akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja 

stundu; 

4.6.2. ir pastāvīgs visu semestri. Operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai 

direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un 

skolēnus. 

4.7. Izglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības) ārpus izglītības 

programmām Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 

4.8. Skolēna mācību sasniegumus vērtē atbilstoši Skolas noteiktajai skolēnu mācību 

sasniegumu vienotai vērtēšanas kārtībai, kas izstrādāta atbilstoši valsts vispārējās vidējās un 

pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipiem un kārtībai.  

4.9. Ilgstoši slimojošo skolēnu mācības mājas tiek organizētas, pamatojoties uz Valsts 

vai Dobeles novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskas komisijas ieteikumu.  

4.10. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība.  

4.11. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēni Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu vai 

liecību. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, 

apliecina pamatizglītības sertifikāts.  

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7850&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7158&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7851&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7851&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7158&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7852&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7852&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7158&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx


4.12. Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi skolēni Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu vai 

liecību. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, 

apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.  

4.13. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 

skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē. 

 

5. Skolēnu pienākumi un tiesības 

Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties uz 

Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.  

 

6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba kārtības 

noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 

7. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

7.1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota 

Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt: 

7.1.1.skolas direktors; 

7.1.2.pedagogu pārstāvji; 

7.1.3.pašvaldības pārstāvji; 

7.1.4.skolēnu vecāku (aizbildņi) pārstāvji; 

7.1.5.skolēnu pārstāvji. 

7.2. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. 

Padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus. 

7.3. Skolas padome: 

7.3.1.izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

7.3.2.veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

7.3.3.var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

7.3.4.lemj par skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku 

pilnsapulcei; 

7.3.5.veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

8. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

Skolēni pēc savas iniciatīvas var veidot Izglītojamo pašpārvaldi (Skolēnu padomi), kas 

darbojas saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātu reglamentu. 

 

9. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

9.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu 

jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes reglamentu. 

9.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta personāls. 

9.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no 

apspriežamo jautājumu rakstura. 

9.4. Pedagoģiskā padome: 

9.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai;  

9.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

9.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

9.4.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības 

iestādē; 



9.4.5.  izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu; 

9.4.6. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

9.5. Skola pamatizglītības standartā, valsts vispārējās izglītības standartā un mācību 

priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu 

mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi apvienojas 

metodiskajās komisijās, kuru darbu organizē un vada vēlēts mācību priekšmeta skolotājs. 

Metodisko komisiju darbību nosaka reglaments. 

9.6. Metodisko komisiju vadītāji un direktora vietnieki tiek apvienoti Skolas metodiskajā 

padomē, tās darbu vada Skolas direktora vietnieks izglītības jomā. Metodiskās padomes 

darbību nosaka reglaments. 

9.7. Skolā darbojas Informatīvi metodiskais centrs, kas veic pedagogu tālākizglītības centra 

un reģionālā metodiskā centra funkcijas. Informatīvi metodiskā centra darbību nosaka 

reglaments.  

 

10. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 

10.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem 

aktiem. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors. 

10.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina 

Dibinātājs, Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un 

Skolas direktors. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu. 

10.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi un arodbiedrību. 

10.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi. 

10.5. Pedagoģiskās padomes nolikums un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

10.6. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles 

novada Izglītības pārvaldi. 

10.7. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 

10.8. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē. 

10.9. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas 

direktoram. 

 

11. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

11.1. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, 

kā arī citi normatīvie akti. 

11.2. Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar 

normatīviem aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. 

11.3. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām 

personām Dobeles novada Izglītības pārvaldes  izsniegto pilnvaru ietvaros. 

11.4. Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.  

11.5. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie 

akti. Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

12. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

Skolu reorganizē vai likvidē tās Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

13. Citi noteikumi 

13.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus 

organizē gan pati Skola, gan citas institūcijas.  

13.2. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu 

Skolā veic saskaņā ar Valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām. 



13.3. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (skolas 

dokumentācija) un Skolas arhīvs. 

13.4. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada Izglītības 

pārvaldei un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

13.5. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba 

aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

14. Noslēguma noteikums 

Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 24.septembrī (lēmums 

Nr.155/10) apstiprināto Dobeles Valsts ģimnāzijas nolikumu. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumam Nr.258/11 

 
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 

2012.gada  25.oktobra 

lēmumu Nr.258/11 

 

Dobeles Mākslas skolas 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un  

Profesionālās izglītības likuma 17.pantu  

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Dobeles Mākslas skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās 

ievirzes mākslas izglītības programmu īstenošanai. 

1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.  

1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums. 

1.4. Skolai ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, 

atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

1.5. Skolas juridiskā adrese: Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles novads, LV -3701. 

 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas uzdevumi ir : 

2.3.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes mākslas izglītības pamatzināšanas 

un prasmes; 

2.3.2. sagatavot izglītojamos (turpmāk tekstā - audzēkņus) mākslas profesionālās 

vidējās un augstākās izglītības programmu apguvei; 

2.3.4. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

izveidi; 

2.3.5. racionāli izmantot Skolai iedalītos finansu resursus. 

 

3. Īstenojamās izglītības programmas 

3.1. Skola īsteno sekojošas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas: 

3.1.1. Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V21100); 

3.1.2. Vizuāli plastiskā māksla ar priekšzināšanām (kods 30V21100). 

3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši audzēkņu spējām 

un interesēm, tās saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

3.3. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā. 
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3.4. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības 

programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās 

izglītības likumu, Skolas izstrādātajiem un Pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem par 

audzēkņu uzņemšanu. 

4.2. Skolā drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai. Iestājpārbaudījumos 

pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai, gan dotības vizuālā 

mākslā, gan fizioloģisko attīstību. 

4.3. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu 

un audzināšanas darbību. 

4.4. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, 

profesionālas ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti. 

4.5. Profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un 

praktiskās mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu 

nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos – izstādēs, konkursos, 

festivālos, projektos, nometnēs - plenēros, akcijās u.c.  

4.6. Mācību slodze: 

4.6.1. grupu skaitlisko sastāvu nosaka Skolas pedagoģiskā padome atbilstoši nodarbību 

raksturam, audzēkņu vecumam un mācību programmai; 

4.6.2. vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā nedrīkst pārsniegt 12 stundas 

nedēļā; 

4.6.3. mācību slodze dienā nedrīkst pārsniegt 6 stundas; 

4.6.4. mācību nedēļu skaits mācību gadā - 36 nedēļas; 

4.6.5. mācību stundas ilgums - 40 minūtes; 

4.6.6. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā – 4 nedēļas; 

4.6.7. brīvlaiki tiek saskaņoti ar vispārizglītojošo skolu brīvlaikiem. 

4.7. Audzēkņu sasniegumi (zināšanas, prasmes un iemaņas) tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. 

4.8. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām profesionālās 

ievirzes izglītības programmām. 

 

5. Audzēkņu pienākumi un tiesības 

Audzēkņu tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties 

uz Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.  

 

6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba kārtības 

noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 

7. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 
7.1. Skolas pašpārvalde ir sabiedriska audzēkņu institūcija. To ar Skolas direktora atbalstu 

audzēkņi veido pēc savas iniciatīvas. Tā darbojas saskaņā ar Skolas pašpārvaldes nolikumu. 

7.2. Pašpārvaldi ievēl vispārējās tiešās un aizklātās vēlēšanās. Pašpārvaldes priekšsēdētāju 

ievēl no audzēkņu pašpārvaldes locekļu vidus. 

7.3. Audzēkņu pašpārvalde darbojas kā audzēkņu viedokļa un interešu pārstāvis, Skolas 

vadības padomdevējs. 

7.4. Skolas pašpārvaldei ir tiesības: 

7.4.1. iesniegt priekšlikumus direktoram, Skolas padomei, Pedagoģiskajai padomei 

izglītības procesa un Skolas darbības uzlabošanai; 

7.4.2. sekmēt audzēkņu brīvā laika lietderīgu izmantošanu; 

7.4.3. izvirzīt pārstāvjus attiecīgajās reģionālajās skolēnu pašpārvaldēs; 



7.4.4. saņemt finansiālu un cita veida atbalstu. 

 

8. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

8.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu 

jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes nolikumu. 

8.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta personāls. 

8.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no 

apspriežamo jautājumu rakstura. 

8.4. Pedagoģiskā padome: 

8.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai;  

8.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

8.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

8.4.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības 

iestādē; 

8.4.5.  izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu; 

8.4.6. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

9. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 

9.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem. 

Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors. 

9.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina Dibinātājs, 

Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un Skolas 

direktors. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu. 

9.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi un arodbiedrību. 

9.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot 

ar Skolas padomi. 

9.5. Pedagoģiskās padomes nolikums un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi. 

9.6. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles novada 

Izglītības pārvaldi. 

9.7. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 

9.8. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē. 

9.9. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram. 

 

10. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

10.1. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, 

kā arī citi normatīvie akti. 

10.2. Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar 

normatīviem aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. 

10.3. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām 

personām Dobeles novada Izglītības pārvaldes  izsniegto pilnvaru ietvaros. 

10.4. Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.  

10.5. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie 

akti. Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

11. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

Skolu reorganizē vai likvidē Dobeles novada pašvaldība, saskaņojot ar Kultūras ministriju un 

Izglītības un zinātnes ministriju. 



12. Citi noteikumi 

12.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus 

organizē gan pati Skola, gan citas institūcijas.  

12.2. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (skolas 

dokumentācija) un Skolas arhīvs. 

12.3. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada Izglītības 

pārvaldei un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

12.4. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba 

aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

13. Noslēguma noteikums 

Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 24.septembrī (lēmums 

Nr.155/10) apstiprināto Dobeles Mākslas skolas nolikumu. 
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21.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumam Nr.258/11 

 

 
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 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumu Nr.258/11 

Dobeles Mūzikas skolas 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un  

Profesionālās izglītības likuma 17.pantu  

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Dobeles Mūzikas skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. 

1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.  

1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums. 

1.4. Skolai ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, 

atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

1.5. Skolas juridiskā adrese: Skolas iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV -3701. 

 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas uzdevumi ir : 

2.3.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes mūzikas izglītības pamatzināšanas 

un prasmes; 

2.3.2. sagatavot izglītojamos (turpmāk tekstā - audzēkņus) mūzikas profesionālās 

vidējās un augstākās izglītības programmu apguvei; 

2.3.4. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

izveidi; 

2.3.5. racionāli izmantot Skolai iedalītos finansu resursus. 

 

3. Īstenojamās izglītības programmas 

3.1. Skola īsteno sekojošas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas: 

3.1.1. Taustiņinstrumentu spēle (Klavierspēle, Akordeona spēle) (kods 20V 211 01); 

3.1.2. Stīgu instrumentu spēle (Vijoļspēle, Čella spēle, Kokles spēle) (kods 20V 212 02); 

3.1.3. Pūšaminstrumentu spēle (Flautas, Klarnetes, Trompetes, Trombona, Eifonija un 

Saksofona spēle) (kods 20V 212 03); 

3.1.4. Sitaminstrumentu spēle (kods 20V 212 04); 
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3.1.5. Vokālā mūzika (Kora klase) (kods 20V 212 06); 

3.1.6. Taustiņinstrumentu spēle (Klavierspēle, Akordeona spēle) (kods 10V 211 01); 

3.1.7. Stīgu instrumentu spēle (Vijoļspēle, Čella spēle, Kokles spēle) (kods 10V 212 02); 

3.1.8. Pūšaminstrumentu spēle (Flautas, Klarnetes, Trompetes, Trombona, Eifonija un 

Saksofona spēle) (kods 10V 212 03); 

3.1.9. Sitaminstrumentu spēle (kods 10V 212 04); 

3.1.5. Vokālā mūzika (Kora klase) (kods 10V 212 06). 

3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši audzēkņu spējām 

un interesēm, tās saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

3.3. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā. 

3.4. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības 

programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās 

izglītības likumu, Skolas izstrādātajiem un Pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem par 

audzēkņu uzņemšanu. 

4.2. Skolā drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai. Profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības programmās pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības 

programmas uzsākšanai: 

4.2.1. muzikālās dotības - muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu; 

4.2.2. fizioloģisko attīstību. 

4.3. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu 

un audzināšanas darbību. 

4.4. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, 

profesionālas ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti. 

4.5. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās 

mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un 

individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos – 

koncertos, konkursos, festivālos, izstādēs, akcijās u.c.  

4.6. Mācību slodze: 

4.6.1. grupu skaitlisko sastāvu nosaka Skolas pedagoģiskā padome atbilstoši nodarbību 

raksturam, audzēkņu vecumam un mācību programmai; 

4.6.2. vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā nedrīkst pārsniegt 12 stundas 

nedēļā; 

4.6.3. mācību slodze dienā nedrīkst pārsniegt 6 stundas; 

4.6.4. mācību nedēļu skaits mācību gadā - 36 nedēļas; 

4.6.5. mācību stundas ilgums - 40 minūtes; 

4.6.6. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā – 4 nedēļas; 

4.6.7. brīvlaiki tiek saskaņoti ar vispārizglītojošo skolu brīvlaikiem. 

4.7. Audzēkņu sasniegumi (zināšanas, prasmes un iemaņas) tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. 

4.8. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām profesionālās 

ievirzes izglītības programmām. 

 

5. Audzēkņu pienākumi un tiesības 

Audzēkņu tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties 

uz Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.  

 

6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba kārtības 

noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 



7. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

7.1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota 

Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt: 

7.1.1.skolas direktors; 

7.1.2.pedagogu pārstāvji; 

7.1.3.pašvaldības pārstāvji; 

7.1.4.audzēkņu vecāku (aizbildņu) pārstāvji; 

7.1.5.audzēkņu pārstāvji. 

7.2. Audzēkņu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem Skolas padomes sastāvā jābūt 

vairākumā. Skolas padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju 

vidus. 

7.3. Skolas padome: 

7.3.1.izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

7.3.2.veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

7.3.3.var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

7.3.4.lemj par Skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku 

pilnsapulcei; 

7.3.5.veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

8. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

8.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu 

jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes nolikumu. 

8.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta personāls. 

8.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no 

apspriežamo jautājumu rakstura. 

8.4. Pedagoģiskā padome: 

8.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai;  

8.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

8.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

8.4.4. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu; 

8.4.5. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

9. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 

9.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem. 

Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors. 

9.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina Dibinātājs, 

Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un Skolas 

direktors. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu. 

9.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi un arodbiedrību. 

9.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot 

ar Skolas padomi. 

9.5. Pedagoģiskās padomes nolikums un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi. 

9.6. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles novada 

Izglītības pārvaldi. 

9.7. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 

9.8. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē. 

9.9. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram. 



 

10. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

10.1. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, 

kā arī citi normatīvie akti. 

10.2. Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar 

normatīviem aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. 

10.3. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām 

personām Dobeles novada Izglītības pārvaldes  izsniegto pilnvaru ietvaros. 

10.4. Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.  

10.5. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie 

akti. Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

11. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

Skolu reorganizē vai likvidē Dobeles novada pašvaldība, saskaņojot ar Kultūras ministriju un 

Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

12. Citi noteikumi 

12.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus 

organizē gan pati Skola, gan citas institūcijas.  

12.2. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu 

Skolā veic saskaņā ar Valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām. 

12.3. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (skolas 

dokumentācija) un Skolas arhīvs. 

12.4. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada Izglītības 

pārvaldei un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

12.5. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba 

aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

13. Noslēguma noteikums 

Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 24.septembrī (lēmums 

Nr.155/10) apstiprināto Dobeles Mūzikas skolas nolikumu. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumam Nr.258/11 

 
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 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumu Nr.258/11 

Dobeles Sporta skolas 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un  

Profesionālās izglītības likuma 17.pantu  

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Dobeles Sporta skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno 

bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības 

sporta programmas. 

1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.  

1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums. 

1.4. Skolai ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, 

atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

1.5. Skolas juridiskā adrese: E.Francmaņa iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. 

 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās un interešu izglītības sporta 

programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas uzdevumi ir  

2.3.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas 

un prasmes; 

2.3.2. nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas; 

2.3.3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādēs īstenotajām sporta 

programmām; 

2.3.4. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu; 

2.3.5. veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas; 

2.3.6. veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas izveidi; 

2.3.7. racionāli izmantot Skolai iedalītos finansu resursus. 

 

3. Īstenojamās izglītības programmas 

3.1. Skola īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (kods 20 V 

81300) - šaušana, riteņbraukšana, peldēšana, basketbols, handbols, vieglatlētika, 

svarcelšana, galda teniss. 

mailto:dome@dobele.lv


3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši audzēkņu spējām 

un interesēm, programmas saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

3.3. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā. 

3.4. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības 

programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu un Profesionālās 

izglītības likumu, izglītojot bērnus un jauniešus līdz 25 gadu vecumam (turpmāk tekstā – 

audzēkņi).  

4.2. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, interešu izglītības programmas, 

Sporta likums un citi normatīvie akti. 

4.3. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek realizētas teorētiskajā 

sagatavošanā, mācību treniņu nodarbībās, individuālajās nodarbībās, mācību treniņu 

nometnēs, piedaloties  sacensībās, atlasot talantīgs audzēkņus, novērtējot audzēkņu 

zināšanas, prasmes un iemaņas.  

4.4. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām 

profesionālās ievirzes izglītības programmām. 

 

5. Audzēkņu pienākumi un tiesības 

Audzēkņu tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties 

uz Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.  

 

6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba kārtības 

noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 

7. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

7.1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota 

Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt: 

7.1.1.skolas direktors; 

7.1.2.pedagogu pārstāvji; 

7.1.3.pašvaldības pārstāvji; 

7.1.4.audzēkņu vecāku (aizbildņu) pārstāvji; 

7.1.5.audzēkņu pārstāvji. 

7.2. Audzēkņu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem Skolas padomes sastāvā jābūt 

vairākumā. Skolas padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju 

vidus. 

7.3. Skolas padome: 

7.3.1.izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

7.3.2.veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

7.3.3.var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

7.3.4.lemj par Skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku 

pilnsapulcei; 

7.3.5.veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

8. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

8.1. Skolas pašpārvalde ir sabiedriska audzēkņu institūcija. To ar Skolas direktora atbalstu 

audzēkņi  var veidot pēc savas iniciatīvas. Tā darbojas saskaņā ar Skolas pašpārvaldes 

nolikumu. 



8.2. Pašpārvaldi ievēl vispārējās tiešās un aizklātās vēlēšanās. Pašpārvaldes priekšsēdētāju 

ievēl no audzēkņu pašpārvaldes locekļu vidus. 

8.3. Audzēkņu pašpārvalde darbojas kā audzēkņu viedokļa un interešu pārstāvis, Skolas 

vadības padomdevējs. 

8.4. Skolas pašpārvaldei ir tiesības: 

8.4.1. iesniegt priekšlikumus direktoram, Skolas padomei, Pedagoģiskajai padomei 

izglītības procesa un Skolas darbības uzlabošanai; 

8.4.2. sekmēt audzēkņu brīvā laika lietderīgu izmantošanu; 

8.4.3. izvirzīt pārstāvjus attiecīgajās reģionālajās skolēnu pašpārvaldēs; 

8.4.4. saņemt finansiālu un cita veida atbalstu. 

 

9. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

9.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu 

jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes nolikumu. 

9.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta personāls. 

9.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no 

apspriežamo jautājumu rakstura. 

9.4. Pedagoģiskā padome: 

9.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai;  

9.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

9.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

9.4.4. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu; 

9.4.5. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

10. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 

10.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem 

aktiem. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors. 

10.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina 

Dibinātājs, Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un 

Skolas direktors. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu. 

10.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi un arodbiedrību. 

10.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi. 

10.5. Pedagoģiskās padomes nolikums un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

10.6. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles 

novada Izglītības pārvaldi. 

10.7. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 

10.8. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē. 

10.9. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas 

direktoram. 

 

11. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

11.1. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, 

kā arī citi normatīvie akti. 

11.2. Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar 

normatīviem aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. 



11.3. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām 

personām Dobeles novada Izglītības pārvaldes  izsniegto pilnvaru ietvaros. 

11.4. Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.  

11.5. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie 

akti. Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

12. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

Skolu reorganizē vai likvidē tās Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

13. Citi noteikumi 

13.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus 

organizē gan pati Skola, gan citas institūcijas.  

13.2. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (skolas 

dokumentācija) un Skolas arhīvs. 

13.3. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada Izglītības 

pārvaldei un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

13.4. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba 

aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

14. Noslēguma noteikums 

Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 13.augustā (lēmums Nr.61/6) 

apstiprināto Dobeles Sporta skolas nolikumu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumam Nr.258/11 

 
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 

2012.gada 25.oktobra 

lēmumu Nr.258/11 

 

Dobeles Bērnu un jauniešu centra 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Dobeles Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk tekstā – Centrs) ir Dobeles novada 

pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno 

bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas Dobeles novadā. 

1.2. Centrs atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.  

1.3. Centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums. 

1.4. Centram ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, 

atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

1.5. Centra juridiskā adrese: Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV -3701. 

 

2. Centra darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

2.1. Centra darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošina interešu izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

2.2. Centra darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

2.3. Centra darbība vērsta uz: 

2.3.1.pilsonisko audzināšanu, 

2.3.2.pašiniciatīvas attīstību, 

2.3.3.riska grupu bērnu un jauniešu integrāciju interešu izglītībā; 

2.3.4.bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanu. 

2.4. Centra uzdevumi ir: 

2.4.1.realizēt kvalitatīvas, plaša spektra interešu izglītības programmas, sniedzot bērniem 

un jauniešiem iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku; 

2.4.2.organizēt pasākumus bērniem un jauniešiem aktīvai pilsonisko un kultūras interešu 

veidošanai, kopjot kultūras vidi, attīstot un pilnveidojot kultūrizglītības un sporta 

tradīcijas Dobeles novadā; 

2.4.3.apzināt talantīgos bērnus un jauniešus un veicināt to izaugsmi, atbalstot to 

gatavošanos un piedalīšanos valsts un starptautiskos konkursos un sacensībās; 

2.4.4.racionāli izmantot Centram iedalītos finansu resursus. 

2.5. Centram ir tiesības organizēt novada, valsts un starptautiska mēroga pasākumus 

saskaņā ar apstiprinātiem pasākumu nolikumiem, iesaistot tajos bērnus un jauniešus. 
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3. Īstenojamās izglītības programmas 

Centrs īsteno interešu izglītības programmas atbilstoši bērnu un jauniešu spējām un 

interesēm, programmas saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

 

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Izglītojamo uzņemšana Centrā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, izglītojot 

bērnus un jauniešus līdz 25 gadu vecumam (turpmāk tekstā – audzēkņi).  

4.2. Izglītības procesu Centrā reglamentē Izglītības likums, interešu izglītības 

programmas un citi normatīvie akti. 

 

5. Audzēkņu pienākumi un tiesības 

Audzēkņu tiesības un pienākumus nosaka Centra iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties 

uz Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.  

 

6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Centra darba kārtības 

noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 

7. Centra iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 
7.1. Centrs izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem 

aktiem. 

7.2. Centra nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina Dibinātājs, 

Dobeles novada Izglītības pārvalde un Centra direktors. Grozījumus Centra nolikumā 

apstiprina ar Dibinātāja lēmumu. 

7.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Centra direktors, saskaņojot ar 

arodbiedrību. 

7.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Centra direktors. 

7.5. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles novada 

Izglītības pārvaldi. 

7.6. Centra pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē 

7.7. Centra pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Centra direktoram. 

7.8. Centra iekšējos normatīvos aktus apstiprina Centra direktors un tie ir saistoši visiem 

Centra darbiniekiem un audzēkņiem. 

 

8. Centra saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

8.1. Centra finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, kā arī 

citi normatīvie akti. 

8.2. Centram ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīviem 

aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. 

8.3. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes  izsniegto pilnvaru ietvaros. 

8.4. Centra budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.  

8.5. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie akti. 

Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

9. Centra reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

Centru reorganizē vai likvidē Dobeles novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

 

 

 



10. Citi noteikumi 

10.1. Centrs ir tiesīgs piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus 

organizē gan Centrs, gan citas institūcijas.  

10.2. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Centrā tiek kārtota lietvedība (Centra 

dokumentācija) un Centra arhīvs. 

10.3. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Centrs noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada Izglītības 

pārvaldei un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

10.4. Centrā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba 

aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

11. Noslēguma noteikums 

Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 8.oktobrī (lēmums Nr.165/11) 

apstiprināto Dobeles Bērnu un jauniešu centra nolikumu. 
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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 

 

25.10.2012.           Nr.259/11  

 

 

Par grozījumiem Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” nolikumā 

 

 

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

22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” nolikumā (apstiprināts ar Dobeles 

novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.157/9) šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot 2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

2. Svītrot 6.punktu. 

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. PII darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, kuras galvenais 

uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei.” 

4. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

„15. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa 

organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas 

pamatprincipus nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.” 
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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 

 

25.10.2012.           Nr.260/11   

 

Par grozījumiem Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā 

 

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

22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un Profesionālās izglītības 

likuma 17.pantu Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar 

Dobeles novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu Nr.200/12) šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot 1.2.punktā vārdus „un ir tās struktūrvienība”. 

2. Svītrot 1.6.punktu. 

3. Svītrot 3.2.1.apakšpunktu. 

4. Papildināt 3.2.punktu ar jaunu 3.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.2.6. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (ar ievirzi policista 

darbā) programmu latviešu mācībvalodā (kods 31014011).” 

5.  Papildināt 3.2.punktu ar jaunu 3.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.2.7. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu 

latviešu mācībvalodā tālmācībā (kods 31011013).” 

6. Izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā: 

„4.3. Izglītojamo (turpmāk – Skolēnu) uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē vai 

atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja 

noteiktajā kārtībā. Uzņemamo skolēnu skaitu nosaka Dibinātājs ievērojot klašu 

piepildījumu, paredzēto finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā.” 

7. Svītrot 4.10. un 4.13.punktus. 

8. Svītrot 7.1.6.apakšpunktu. 

9. Papildināt 10.1.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 

„10.1. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.” 

10. Svītrot 10.10. un 10.11.punktus. 

11. Aizstāt 12.1.punktā vārdus „Dobeles novada pašvaldība” ar vārdiem ”tās Dibinātājs.” 
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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 

 

25.10.2012.          Nr.261/11 

 

 

Par Nolikuma „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles novada 

pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu  

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt nolikumu „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles novada 

pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” (pielikumā) 
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Pielikums 

Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra lēmumam Nr.261/11 

  

 
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  

2012.gada 25.oktobra lēmumu 

Nr.261/11  

 

NOLIKUMS 

PAR VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBU  DOBELES 

NOVADA PAŠVALDĪBAS  

TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJU DARBA SAMAKSAI UN 

 VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀM IEMAKSĀM  

 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 

2012.gada 18.septembra 

noteikumiem Nr.629  „Kārtība, kādā 

tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas 

kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 2012.gadā” 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta  piešķirtā valsts budžeta 

mērķdotācija (turpmāk - Mērķdotācija) Dobeles novada pašvaldības tautas mākslas 

kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

2. Mērķdotācija tiek ieskaitīta Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes Valsts kases kontā. 

3. Pretendenti uz Mērķdotāciju ir Dobeles novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvi, kuri: 

3.1. gatavo noteikto repertuāru (koprepertuāru) kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un 

deju svētkiem (kori, pūtēju orķestri, tautas deju kolektīvi) un  svētku starplaikā ir 

piedalījušies  Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra un pašvaldības 

organizētajās skatēs un pasākumos (1.grupa); 

3.2. saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem 

(folkloras kopas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri, vokālie ansambļi), ir 

piedalījušies  Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra un pašvaldības 

organizētajās skatēs un pasākumos. 

4. Kolektīvu vadītājiem, kuru kolektīvi  atbilst Nolikuma 3.1. un 3.2.punktos noteiktajam, 

izmaksājamās mērķdotācijas lielums tiek aprēķināts šādi:  

mailto:dome@dobele.lv


4.1. par  iepriekšējā kalendārajā gadā Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra un 

pašvaldības organizētajās  skatēs iegūto  pakāpi kolektīviem tiek piešķirti punkti:  

 par I pakāpi – 2 punkti; 

 par II pakāpi – 1.5 punkti; 

 Par III pakāpi -  0.5 punkti; 

4.2. Katram kolektīvam piešķirto mērķdotācijas lielumu aprēķina, izmantojot šādu 

formulu: 

F = (B : S) x P, kur 

 

„F” – vienam kolektīvam piešķirtais mērķdotācijas lielums; 

„B” - kolektīvu grupai noteiktais bāzes finansējums sakaņā ar Ministru Kabineta 

noteikumos minēto;  

„S” – piešķirto punktu kopsumma kolektīvu grupai; 

„P ” – katram kolektīvam piešķirtie  punkti. 

5. Mērķdotācija  tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī. 

6. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde organizē  Mērķdotācijas izmaksu un iesniedz 

pārskatu Kultūras ministrijai par tās izlietojumu.   
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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 

25.10.2012.          Nr.262/11 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „„Jauniešu izglītības un  

iniciatīvu centra „Saspraude”” piedāvāto pakalpojumu klāsta  

pilnveide un dažādošana Dobeles novadā” realizācijai 

 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2012.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 6.septembra lēmumu Nr.06.6/2-

11/1464 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt biedrībai „Jauniešu Izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”” projekta 

„„Jauniešu izglītības un iniciatīvu centra „Saspraude”” piedāvāto pakalpojumu klāsta 

pilnveide un dažādošana Dobeles novadā” (turpmāk - Projekts) realizācijai līdzfinansējumu 

Ls 883,80 (astoņi simti astoņdesmit trīs latu 80 santīmu) apmērā, kas sastāda 10% no 

projekta kopējām izmaksām.  

2. Nodrošināt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada budžetā Projekta līdzfinansējuma 

izmaksas 883,80 LVL apmērā. 
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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 

25.10.2012.          Nr.263/11 

 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta 

„Mazās izstāžu zāles un Dobeles novada vēsturisko un kultūrvēsturisko priekšmetu 

krātuves vienkāršotā renovācija” realizācijai 

 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2012.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 6.jūlija lēmumu Nr.06.6/2-11/1133 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt biedrībai „Dobeles vēstures biedrība” projekta „Mazās izstāžu zāles un 

Dobeles novada vēsturisko un kultūrvēsturisko priekšmetu krātuves vienkāršotā 

renovācija” (turpmāk - Projekts) realizācijai līdzfinansējumu Ls 998,63 (deviņi simti 

deviņdesmit astoņi latu 63 santīmu) apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām 

izmaksām.  

2. Nodrošināt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada budžetā Projekta līdzfinansējuma 

izmaksas 998,63 LVL apmērā. 
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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 

25.10.2012.          Nr.264/11 

 

 

Par līdzdalību un līdzfinansējuma piešķiršanu VRAA īstenotā projektā „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” Latvijas – Šveices 

sadarbības programmas ietvaros 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un ņemot vērā Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) 2012.gada 24.septembra vēstuli 

Nr.2/SWU/12/2975 „Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta 

īstenošanā”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk – Projekts). 

2. Piekrist ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanai Dobeles speciālajā pirmsskolas iestādē 

„Valodiņa” un Bērzupes speciālajā internātpamatskolā, kuru kopējās izmaksas ir 19 108,97 

LVL.  

3. Nodrošināt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada budžetā Projekta līdzfinansējuma 

izmaksas 1 910,90 LVL apmērā, kas ir 10% no 2.punktā minētajām ugunsaizsardzības 

iegādes un uzstādīšanas kopējām izmaksām. 

4. Pilnvarot Aģentūru veikt iepirkuma procedūru par ugunsaizsardzības sistēmu iegādi un 

uzstādīšanu un slēgt iepirkuma līgumu Dobeles novada pašvaldības vārdā. 
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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 

25.10.2012.          Nr.265/11 

 

Par projektu iesnieguma „Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana  

Dobeles Amatu mājā” iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 

2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 

lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 10.4.apakšpunktu un 26.punktu, Dobeles novada dome 

nolemj: 

 

1. Iesniegt projekta „Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Dobeles Amatu mājā” (turpmāk – 

projekts) iesniegumu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā projektu iesniegumu atlases 

6.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009. - 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, nosakot kopējo 

projekta finansējumu 800,00 LVL ar PVN, t.sk., ELFLA finansējums 595,04 LVL, kas sastāda 90% 

no projekta attiecināmo izmaksu summas, Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 204,96 

LVL. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pieprasīt avansa maksājumu 20% apmērā no projekta 

kopējā attiecināmo izmaksu finansējuma. 

 

 

 

 

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 

25.10.2012.          Nr.266/11 

 

 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Gardenes 

pamatskolā, Dobeles novadā“ iesnieguma iesniegšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 

2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

nolikums” 28.14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut Gardenes pamatskolai iesniegt projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Gardenes pamatskolā, Dobeles novadā“ iesniegumu Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt izmaksas projekta īstenošanai LVL 

705 882,00 apmērā (t.sk. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 

LVL 600 000,00, kas sastāda 85% no projekta attiecināmo izmaksu summas un 

pašvaldības līdzfinansējumu 15 % vai LVL 105 882,00 apmērā no projekta attiecināmo 

izmaksu summas.)  

3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei LVL 615 882,00 apmērā, 

paredzot atmaksu sākt 2014.gada aprīlī, to atmaksājot līdz 2033.gada martam. 

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

4. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem  

5. Pilnvarot Gardenes pamatskolas direktori Evitu Piragu parakstīt visus ar projekta 

iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus. 

 

 

 

 

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 

 

25.10.2012.          Nr.267/11 

 

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Dobeles sākumskolā, Dobeles novadā“ 

iesnieguma iesniegšanu 

 

Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2012. 

gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” nolikums” 28.14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut Dobeles sākumskolai iesniegt projekta  „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Dobeles sākumskolā, Dobeles novadā“ iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt izmaksas projekta īstenošanai LVL 

460715,40 apmērā (t.sk. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 

LVL 391608,09, kas sastāda 85% no projekta attiecināmo izmaksu summas un pašvaldības 

līdzfinansējumu 15 % vai LVL 69107,31 apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.)  

3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei LVL 460416,00 apmērā, 

paredzot atmaksu sākt 2014.gada aprīlī, to atmaksājot līdz 2033.gada martam. Aizņēmumu 

ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.  

5. Pilnvarot Dobeles sākumskolas direktori Sarmīti Marcinkēviču parakstīt visus ar projekta 

iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus. 

 

 

 

 

 

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 

 

25.10.2012.          Nr.268/11 

 

 

Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai 

  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu un 

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” 10.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam publisko 

apspriešanu. 

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai organizēt Dobeles novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam publisko apspriešanu laikā no 2012.gada 

12.novembra līdz 2012.gada 11.decembrim. 

 

 

 

 

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 

 

 

25.10.2012.          Nr.269/11 

 

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  

1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78., 82. un 85.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Dobeles novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakciju un Vides pārskata projektu. 

2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 12.novembra līdz 2012.gada 

29.decembrim. 

3. Paziņojumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata 

projekta sabiedrisko apspriešanu publicēt vietējā laikrakstā „Zemgale” un laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis”, un ievietot Dobeles novada pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

 

 

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 

 

25.10.2012.          Nr.270/11 

 

 

Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.  Uzsākt Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – 

Novada attīstības programma) izstrādi. 

2.  Par Novada attīstības programmas izstrādes vadītāju noteikt Dobeles novada 

pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju L.Šereiko. 

3.  Izveidot Novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā: 

 Pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Spridzāns; 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks K.Ļaksa; 

 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks G.Kurlovičs; 

 Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja L.Šereiko; 

 Zemgales plānošanas reģiona Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

D.Vilmane. 

4. Apstiprināt Novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu 

(1.pielikums) un izpildes termiņus (2.pielikums). 

5. Paziņojumu par Novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt 

Dobeles novada mājas lapā www.dobele.lv un vietējā laikrakstā „Novada Ziņas”. 

6. Lēmumu par Novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Zemgales 

plānošanas reģionam. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs A.SPRIDZĀNS  
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1.pielikums 

Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra  

Lēmumam Nr.270/11 

 

DARBA UZDEVUMS 

Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādei 

 

1. Izstrādāt Dobeles novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības 

programma), kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

 

2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums: 

 

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts; 

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa; 

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts; 

2.4. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.punktu; 

2.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

 

3. Par lēmuma izpildi atbild novada attīstības programmas izstrādes vadītāja. 

 

4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. 

 

5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 

 

5.1. definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu 

resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 

5.2. izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus, novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā 

esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads; 

5.3. izstrādājot Attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos novada 

plānošanas dokumentus, uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus; 

5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot 

iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 

2009.gada 25.augusta MK noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” noteiktajam. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 



2.pielikums 

Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra  

Lēmumam Nr.270/11 

Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi: 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES PROCESS UN IZPILDES TERMIŅI 

 

Nr. 

p.k. 
Pasākums Termiņš 

Sagatavošanās izstrādei 

1.  Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 

izstrādes uzsākšanu 

2012.gada oktobris 

2. Lēmuma par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 

nosūtīšana VARAM, Zemgales plānošanas reģionam un 

paziņojuma  publicēšana novada mājas lapā www.dobele.lv un 

laikrakstā „Novada ziņas” 

2012. gada novembris 

3. Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības 

plāna apspriešana vadības grupā/darba grupā 

2012.gada decembris 

4. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu 

apkopošana 

2013.gada jaunvāris - 

februāris 

Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde 

5. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde 2013.gada janvāris – 

2013.gada maijs 

6. Attīstības programmas 1.redakcijas izskatīšana vadības grupā 2013.gada jūnijs 

7. Lēmums par Attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu 

publiskai apspriešanai 

2013.gada jūnijs 

Publiskā apspriešana 

8. Paziņojuma par publisko apspriešanu nosūtīšana Zemgales 

plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā 

www.dobele.lv un laikrakstā „Novada ziņas” 

2013.gada jūlijs 

9. Attīstības programmas publiskā apspriešana 2013.gada jūlijs-

augusts 

10. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana 

vadības grupā 

2013.gada augusts 

11. Attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma 

izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā 

www.dobele.lv un laikrakstā „Novada ziņas” 

2013.gada augusts 

Gala redakcijas izstrāde un saskaņošana 

12. Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā 

sniegots atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus 

2013.gada septembris 

13. Lēmums par Attīstības programmas gala redakcijas nodošanu 

Zemgales plānošanas reģionam 

2013.gada septembris 

14. Attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana Zemgales 

plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai 

2013.gada oktobris 

15. Plānošanas reģiona pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā 

novada domes lēmums par attīstības programmas gala 

redakcijas apstiprināšanu 

2013.gada novembris 

 

 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
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Plānotais optimālais projekta izpildes laiks 10 mēneši 

Rezultāts 

(nodevums) 

Iesniegšanas 

biežums 
Iesniegšanas prasības 

 

Iesniegšanas forma 

Ievada 

ziņojums ar 

detalizētu darba 

plānu. 

1 reizi 
Ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc 

līguma parakstīšanas. 

Papīra formātā 1 eks. 

un elektroniski e-pastā. 

Elektroniski AP 

aktuālā darba 

versija un progresa 

pārskats 

Ne retāk kā 1 

reizi mēnesī 

 

Katra mēneša ceturtās 

nedēļas piektdienā. 
Elektroniski e-pastā.  

AP 1.redakcija 1 reizi Ne vēlāk kā 07.06.2013.  

Papīra formātā (3 eks.) 

un elektroniski 2 CD, 

kā arī jāpievieno 

grafiskais un citi 

materiāli. 

AP gala redakcija 

pirms atzinumiem  
1 reizi Ne vēlāk kā 09.09.2013. 

Papīra formātā (3 eks.) 

un elektroniski 2 CD, 

kā arī jāpievieno 

grafiskais un citi 

materiāli. 

AP gala redakcija  1 reizi Ne vēlāk kā 08.11.2013. 

Papīra formātā (4 eks.) 

un elektroniski 2 CD, 

kā arī jāpievieno 

grafiskais un citi 

materiāli. 

 

Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc 1.redakcijas izstrādes. 

 

 

 

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 

25.10.2012.         Nr.271/11 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13__ 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novada administratīvajā 

teritorijā“ pieņemšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 

15.punktu, 43.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.
1 

daļu, 

3.panta 1.
4 

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

 

Pieņemt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā“ (pielikumā). 

 
 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2012.gada 25.oktobra lēmumu 

Nr.271/11 (protokols Nr.11) 

 

Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra Saistošie noteikumi Nr.13 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Dobeles novada administratīvajā teritorijā  
 

Izdoti saskaņā ar likuma  „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

 1.panta 2.
1 
daļu,  3.panta 1.

4 
daļu un  9.panta otro daļu 

 

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

atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Dobeles novada administratīvajā teritorijā, kā 

arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 

termiņu. 

2. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:  

sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., 

ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ 

tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un 

atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;  

vidi degradējoša būve – būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:  

cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), 

atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai būve, kas gada laikā nav atjaunota;  

īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ būve vizuāli zaudējusi 

savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē ainavu;  

ilgāk par gadu pārtraukta būvniecības (nav atjaunota būvatļauja), tai nav veikta 

konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām.  

cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir 

atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu 

personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai 

iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;  
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būvei piekritīga zeme – zemes platība, kas noteikta proporcionāli būvju, kas atrodas uz 

apbūves zemes gabala pilsētā vai zemes zem būvēm atbilstoši lietošanas veidu 

eksplikācijai lauku apvidos, apbūves laukumam. 

3. Ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5 procentu apmērā apliek inženierbūves - laukumus, kas 

tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi. 

 

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

kadastrālās vērtības apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 

būves.  

 

5. Dobeles novada pašvaldības būvvalde (turpmāk – Būvvalde) konstatē vidi degradējošās, 

sagruvušās un cilvēku drošību apdraudošās būves, veic to fotofiksāciju, sagatavo 

atzinumu par fiksēto būvju klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 2.punktam un izsūta 

būvju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri reģistrēti kā nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātāji par šīm būvēm, rakstisku brīdinājumu, kurā norāda termiņu būvju 

sakārtošanai. 

 

6. Pēc brīdinājumā noteiktā termiņa Būvvalde atkārtoti veic būves pārbaudi un, izvērtējot 

pārbaudes rezultātus, pieņem lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, 

sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi. 

 

7. Šo noteikumu 4.punktā minēto nodokļa likmi būvei piemēro sākot ar nākamo mēnesi pēc 

lēmuma par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 

apdraudošu spēkā stāšanās dienas. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar 

nākamo mēnesi pēc lēmuma par būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā. 

 

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

mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2013. un 2014.gadā nedrīkst pārsniegt 

iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25 procentiem.  

 

9. Ja nekustamā īpašuma objekts – zemes vienība iepriekšējā taksācijas gadā bija ar 

nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ir izveidots jauns nekustamā 

īpašuma objekts, tad nekustamā īpašuma nodoklis šādam objektam tiek aprēķināts, 

nepiemērojot šo noteikumu 8.punktā noteikto nodokļa pieauguma ierobežojumu. 

 

10. Ja ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā 

īpašuma nodoklis tika aprēķināts iepriekšējā taksācijas gadā, nekustamā īpašuma nodoklis 

tiek aprēķināts piemērojot šo noteikumu 8.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa 

pieauguma ierobežojumu un vadoties no iepriekšējā taksācijas gadā aprēķinātā nekustamā 

īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.  

 

11. Šo noteikumu 8.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz 

nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.  

 

12. Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa 

samaksas termiņa iestāšanās brīža. 
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Saistošo noteikumu Nr.13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  

Dobeles novada administratīvajā teritorijā” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 

1.panta 2.
1 

daļu un 3.panta 1.
4
 daļu pašvaldībai  

deleģētas tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu atsevišķiem 

īpašuma objektiem, savukārt likuma 9.panta otrā daļa 

nosaka, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, 

ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu 

piespiedu izpildes termiņu. 

2.Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka ar nekustamā īpašuma 

nodokļa likmi 1,5% apmērā apliek inženierbūves -  
laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas 

stāvlaukumi, bet ar nodokļa likmi 3% apmērā - vidi 

degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 

apdraudošas būves, kā arī nosaka, ka 2013. un 

2014.gadā  tiek piemērots nodokļa apmēra pieauguma 

ierobežojums zemei. Tiek noteikts nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņš 7 gadi.  

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nepiemērojot nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma 

ierobežojumu 2013.gadā, prognozējams, ka papildus 

ieņēmumi no nodokļa par zemi 

varētu būt Ls 71970,00.  

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiks atvieglots administratīvais slogs nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem, kā arī tiks veicināta 

degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 

būvju nojaukšana un vides sakārtošana. 

5.Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

 Administratīvās procedūras nodrošinās Dobeles novada 

pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa un 

Būvvalde. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 
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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 

 

25.10.2012.          Nr.272/11 

 

 

Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 

2012.gadam”” apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.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 

2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.272/11 

(protokols Nr.11) 

 

2012.gada 25.oktobrī        Saistošie noteikumi Nr.14 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu 

un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu 

 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam” šādus grozījumus: 

 

1.Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos 13 576 928 latu 

apmērā, izdevumos 14 875 340 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos 

līdzekļus 1 067 024 latu apmērā, ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā 90 000 latu 

apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un 2. pielikumu.” 

 

2.Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums). 

 

4. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu ieņēmumos   318 003 latu 

apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 77 044 latu apmērā, izdevumos 325 503 latu 

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

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums). 

 

6. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

„Apstiprināt no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta neparedzētiem 

izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 1420 246 latu apmērā. Nepieciešamības gadījumā 

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

paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, visus piešķīrumus 

iekļaujot kārtējos Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem 

Dobeles novada dome.” 

 

 

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 

 

25.10.2012.          Nr.273/11 

 

Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem 
 

 

 Ievērojot 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 2012.gada budžetā plānotajiem iestāžu uzturēšanas izdevumiem, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NOTEIKT ar 2012.gada 1.novembri pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos 

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

 

2. UZDOT novada Izglītības pārvaldei: 

2.1. sagatavot un organizēt noslēgt grozījumus līgumos ar pašvaldībām, kuru teritorijā 

dzīvojošie audzēkņi apmeklē Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādes; 

2.2. 15 dienas pirms līgumā uzrādītā samaksas termiņa rēķinu kopā ar precizēto 

audzēkņu sarakstu nosūtīt pašvaldībām savstarpējo norēķinu veikšanai; 

2.3. nodrošināt kontroli par noslēgto līgumu līgumsaistību izpildi. 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.17/1 „Par pašvaldību 

izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem”.  
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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 

25.10.2012.           Nr.274/11 

 
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr. 13/1 „Par  

Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

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

apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT  Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par  Dobeles 

novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 2.pielikumā šādus grozījumus: 

1. Papildināt ar 2.14.punktu un izteikt to šādā redakcijā: „2.14. Gultasvieta dienesta viesnīcā 

Gaurata ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā mēnesī, Ls 15,00”. 

2. Izteikt 4.punktu jaunā redakcijā: 

„4. Ēdināšana
*
   

4.1. Gardenes pamatskolā, Krimūnu pamatskolā, Naudītes pamatskolā, pirmsskolas 

izglītības iestādē (brokastis, pusdienas, launags), 1 porcija, Ls 1,10; 

4.2. Dobeles speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Valodiņa” (brokastis, pusdienas, 

launags, vakariņas), 1 porcija, Ls 1,35;  

4.3. Bērzupes speciālajā internātpamatskolā (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas), 1 

porcija, Ls 2,50; 

4.4. Penkules pamatskolā (brokastis, pusdienas, launags), 1 porcija, Ls 1,02; 

4.5. Lejasstrazdu pamatskolā (brokastis, pusdienas, launags), 1 porcija, Ls 1,00; 

4.6. Mežinieku pamatskolā (pusdienas), 1 porcija, Ls 0,80; 

4.7. Annenieku pamatskolā (pusdienas), 1 porcija, Ls 0,45; 

4.8. Bikstu pamatskolā (pusdienas, launags), 1 porcija, Ls 0,65; 

4.9. Ēdienu uzcenojumi ēdināšanas ārpakalpojumiem (Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola) % no pašizmaksas:   

4.9.1. zupas, 1 vienība, 40%; 

4.9.2. otrie ēdieni, 1 vienība, 50%; 

4.9.3. saldie ēdieni, 1 vienība, 23%; 

4.9.4. gaļas salāti, svaigu dārzeņu salāti, 1 vienība, 50%; 

4.9.5. pīrādziņi, plātsmaizes, 1 vienība, 50%; 

4.10. kafejnīcas gabalpreču (ūdens, šokolāde, augļi) uzcenojums (% no pašizmaksas), 1 

vienība, 10%.” 

3. Papildināt atsauci * ar otro teikumu šādā redakcijā „Dobeles novada Izglītības pārvalde 

nosaka atsevišķu ēdienreižu maksu, nemainot dienas kopējās ēdināšanas izmaksas.” 

4. Papildināt atsauci ** ar otro teikumu šadā redakcijā „Bērnu un jauniešu centra pulciņiem, 

kuri darbojas citu izglītības iestāžu telpās un izmanto to materiāli tehnisko bāzi, piemēro 

100% atlaidi no noteiktās maksas”. 
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