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Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

29.08.2013.           Nr.10 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.02 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, 

EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, 

SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, 

GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: ZIEDONIS BERGS - iemesls: slims, IVARS CIMERMANIS – 

iemesls: darba pienākumi, ALDIS CĪRULIS - iemesls: slims  

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors 

AGRIS VILKS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās 

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

nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA,  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA 

RASIŅA, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Nekustamā īpašuma 

nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, datortīklu 

administrators GINTS DZENIS,  Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE, 

Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, Sociālā dienesta vadītāja BEATA 

LIMANĀNE, pašvaldības sekretāre EVIJA FEDOROVIČA, vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

VELTA LAGZDIŅA, vēlēšanu komisijas locekļi MONTA FREIBERGA, AINIS 

LANGERMANIS-GRĀVIS, ONA KREICBERGA, EVIJA KALNIŅA, GUNA ĀBELE, SIA 

„Dobeles enerģija“ valdes priekšsēdētājs ĢIRTS OZOLIŅŠ, iedzīvotāja ILZE MĀRA KALNIŅA, 

SIA „Reģionālie projekti“ eksperte LĪNA DIMITRIJEVA, laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore 

LIGITA DĀVIDSONE 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus reģistrēties balsošanas sistēmā. Notiek 

reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1 (204/10) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā Nr.160/6 

„Par Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu” 

2 (205/10) Par nekustamā īpašuma „Kalnstiļļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

mailto:dome@dobele.lv


3 (206/10) Par nekustamā īpašuma „Urbji”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

4 (207/10) Par nekustamā īpašuma „Vidiņi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

5 (208/10) Par nekustamā īpašuma „Ļūmaiņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

6 (209/10) Par nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

7 (210/10) Par nekustamā īpašuma „Lielkuģi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

8 (211/10) Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

9 (212/10) Par nekustamā īpašuma „Stūraiši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

10 (213/10) Par nekustamā īpašuma „Rūtas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

11 (214/10) Par īpašumu apvienošanu 

12 (215/10) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

13 (216/10) Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

14 (217/10) Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

15 (218/10) Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.116/5 „Par 

zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

16 (219/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Ziedugravās 2”, Ziedugravās, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

17 (220/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

18 (221/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

19 (222/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

20 (223/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Stacija”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

21 (224/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dēliņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

22 (225/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Līvānu iela 1, Ķirpēnos, Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

23 (226/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

24 (227/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Galenieki 112”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

25 (228/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sarmas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

26 (229/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

27 (230/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ainavas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

28 (231/10) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 7, Jaunbērze, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

29 (232/10) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos  noteikumos Nr.31 „Dobeles 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

30 (233/10) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12  „Par 

Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām 

personām” apstiprināšanu 

31 (234/10) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījums Dobeles 



novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi“ apstiprināšanu 

32 (235/10) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Dobeles 

novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” apstiprināšanu 

33 (236/10) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles 

novadā”” apstiprināšanu 

34 (237/10) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījums Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 

„Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu 

35 (238/10) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu 

36 (239/10) Par Dobeles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

37 (240/10) Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju 

38 (241/10) Par grozījumiem Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā 

39 (242/10) Par Apguldes Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

40 (243/10) Par uzņemamo izglītojamo skaitu Apguldes Profesionālajā vidusskolā 

2013./14.mācību gadā 

41 (244/10) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 

„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

42 (245/10) Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

43 (246/10) Par SIA „Dobeles enerģija” attīstības koncepcijas 2014.-2020.gadam 

apstiprināšanu 

44 (247/10) Par paredzētās darbības – elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 

3.posma rekonstrukcijas akceptēšanu  

45 (248/10) Par līdzfinansējuma piešķiršanu tēlniecības grupas „Māte Latvija ar kritušiem 

dēliem” restaurācijai 

46 (249/10) Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Manas otrās mājas” realizācijai 

47 (250/10) Par Dobeles Valsts ģimnāzijas dalību Comenius programmas projektā „Lūdzu, 

glābiet zemi” („Save The Earth Please”) 

48 (251/10) Par Dobeles novada Izglītības pārvaldes dalību Comenius programmas  

projektā „Vizuālā māksla, radošums un starpkultūru izglītība, balstoties uz vietējās 

mākslas resursiem” („Visual arts, creativity and intercultural education based on 

local artistic repository”) 

49 (252/10) Par Ingas Vikštremas iesniegumu 

 

  

1. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā 

Nr.160/6 „Par Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu” 

 

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par grozījumu izdarīšanu 

domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā Nr.160/6 „Par Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju 

izveidošanu”, jo notikušas izmaiņas novada domes deputātu sastāvā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Ievērojot izmaiņas Dobeles novada domes deputātu sastāvā, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 55.pantu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 



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

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

(Lēmums Nr.204/10 pielikumā)  

2. 

Par nekustamā īpašuma „Kalnstiļļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalnstiļļi” Auru pagastā sadalīšanai 2 zemes 

vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.205/10 pielikumā)  

3. 

Par nekustamā īpašuma „Urbji”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Urbji” Auru pagastā sadalīšanai 2 zemes 

vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.206/10 pielikumā)  

4. 

Par nekustamā īpašuma „Vidiņi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vidiņi” Jaunbērzes pagastā sadalīšanai 3 

zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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



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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.207/10 pielikumā)  

5. 

Par nekustamā īpašuma „Ļūmaiņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ļūmaiņi” Bikstu pagastā sadalīšanai 2 

zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.208/10 pielikumā)  

 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

  

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejnieki” Bērzes pagastā sadalīšanai 3 

zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.209/10 pielikumā)  

 

7. 

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

projekta apstiprināšanu 

  

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lielkuģi” Penkules pagastā sadalīšanai 3 

zemes vienībās. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.210/10 pielikumā)  

 

8. 

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Dobelē sadalīšanai 2 zemes 

vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.211/10 pielikumā)  

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Stūraiši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par atļaujas izsniegšanu 

nekustamā īpašuma „Stūraiši” Zebrenes pagastā sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos un 

lietošanas mērķu noteikšanu  jaunizveidotajiem īpašumiem. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.212/10 pielikumā)  

 

 

 

 

 

 



10. 

Par nekustamā īpašuma „Rūtas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par atļaujas izsniegšanu 

nekustamā īpašuma „Rūtas” Bērzes pagastā sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos un lietošanas 

mērķu noteikšanu  jaunizveidotajiem īpašumiem. 

Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.213/10 pielikumā)  

 

11. 

Par īpašumu apvienošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu 

„Pokaiņu individuālais augļu dārzs Nr.89” un „Pokaiņu individuālais augļu dārzs Nr.90” Krimūnu 

pagastā apvienošanu, lietošanas mērķa un adreses piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu un likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.214/10 pielikumā)  

 

12. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas mērķu 

maiņu  piecām zemes vienībām Auru un Krimūnu pagastos, ņemot vērā Dobeles novada teritorijas 

plānojumu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 14.prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, 

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.215/10 pielikumā)  

 

13. 

Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par četru pašvaldībai 

piederošu zemes vienību Auru, Penkules un Dobeles pagastos precizētās platības apstiprināšanu 

saskaņā ar uzmērīšanas rezultātiem. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs 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 – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.216/10 pielikumā)  

 

14. 

Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par apbūvēta zemesgabala 

daļas Brīvības ielā 11A, Dobelē 760 kv.m. platībā, uz  kuras atrodas SIA „I.Dūrējas ģimenes ārsta 

prakse“ piederoša administratīvā ēka Uzvaras ielā 4A, Dobelē iznomāšanu uz 10 gadiem SIA 

„I.Dūrējas ģimenes ārsta prakse“ ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu uzturēšanai. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.   

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

4.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.217/10 pielikumā)  

 

15. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.116/5 „Par zemes 

piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījuma izdarīšanu 

domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.116/5 „Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai”, 

ņemot vērā 2013.gada 14.augustā saņemto Latvijas Hipotēku un zemes bankas informāciju par 

1996.gada 11.novembrī  noslēgto līgumu par individuālā augļu dārza „Zemnieki-1 Nr.348” zemes 

0,067 ha platībā izpirkšanu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.   

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.218/10 pielikumā)  

 

16. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Ziedugravās 2”, Ziedugravās, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 „Ziedugravās 2”, Naudītē, Naudītes pagastā 46,3 kv.m. platībā 

un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu, par noteikto 

pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam, ņemot vērā Īpašuma konversijas komisijas 

lēmumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.   

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     



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

5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.219/10 pielikumā)  

 

17. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā 

40,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas pārdošanu 

atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus 

un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputātiem jautājumu nav.   

 Sēdes vadītājs 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 un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.220/10 pielikumā)  

 

18. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.7 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā 

45,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas pārdošanu 

atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus 

un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs 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 un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.221/10 pielikumā)  

 

19. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.8 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā 

39,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas pārdošanu 

atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus 

un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 



 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs 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 un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.222/10 pielikumā)  

 

20. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Stacija”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.6 „Stacijā“,  Annenieku pagastā 51,3 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas pārdošanu atklātā izsolē, 

uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt 

nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs 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 un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.223/10 pielikumā)  

 

21. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dēliņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - zemesgabala „Dēliņi” Bērzes pagastā 0,57 ha platībā un uz tā esošās 

dzīvojamās mājas atsavināšanu, par pašvaldības Īpašuma konversijas komisijas noteikto nosacīto 

cenu pārdodot to īpašuma īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA uzdod jautājumu par nosacītās cenas apmēru. 

AUSTRA APSĪTE sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 

14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.224/10 pielikumā)  

 

22. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Līvānu iela 1, Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - zemesgabala Līvānu iela 1 Ķirpēnos, Auru pagastā un uz tā esošās 

dzīvojamās mājas ar kopējo platību 165,6 kv.m., saimniecības ēkas un šķūņa atsavināšanu, par 

pašvaldības Īpašuma konversijas komisijas noteikto nosacīto cenu pārdodot to īpašuma īrniekam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 



 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 

14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.225/10 pielikumā)  

 

23. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – zemesgabala „Mazpriekas” Naudītes pagastā 1,79 ha platībā un uz tā esošās 

dzīvojamās mājas ar kopējo platību 60,8 kv.m. pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības 

Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma 

atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.226/10 pielikumā)  

 

24. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Galenieki 112”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma  - neapbūvēta zemesgabala „Galenieki 112” Dobeles pagastā 0,0537 ha 

platībā atsavināšanu, pārdodot to bijušajam zemes lietotājam par nosacīto cenu. 
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

8.punktu, 8.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome ar 14 

balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.227/10 pielikumā) 

 

25. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sarmas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Sarmas” Dobeles pagastā 1,41 ha platībā 

pārdošanu izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     



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

trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.228/10 pielikumā) 

 

26. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Biškrēsliņi” Krimūnu pagastā 4,37 ha platībā 

pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.229/10 pielikumā) 

 

27. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ainavas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Ainavas” Jaunbērzes pagastā 0,2759 ha platībā 

pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.230/10 pielikumā) 

  

28. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 7, Jaunbērze, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Pļavu ielā 7, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā 0,3000 

ha platībā pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

 Deputāts EDGARS LAIMIŅŠ norāda uz tehnisku kļūdu projekta 1.rindkopā.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 



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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.231/10 pielikumā) 

 

29. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10„Grozījums Dobeles novada 

pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Dobeles novada 

pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par sagatavoto pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.31 „Dobeles novada pašvaldības nolikums” grozījumu projektu sakarā ar to, ka, 

atbilstoši novada domes lēmumam, notikusi pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Namnieks”, SIA 

„Gardenes nami” un SIA „Sesava KP” reorganizācija un, tām saplūstot, izveidota SIA „Dobeles 

namsaimnieks”, kā arī pašvaldība ir pārņēmusi arī 22,33% kapitāla daļu SIA „Kaķenieku 

ambulance”, tādējādi ir precizējams saistošo noteikumu 1.pielikums. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.232/10 pielikumā) 

 

  30. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12  „Par Dobeles novada  

pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”“ apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu 

pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības 

pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām“, nodrošinot  pašvaldības saistošo noteikumu 

pielāgošanu euro ieviešanai, ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija lēmumu par 

euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.233/10 

pielikumā) 

 

  31. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījums Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi““ apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījuma izdarīšanu pašvaldības 

2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanas noteikumi“, nodrošinot  pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu 

euro ieviešanai, ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija lēmumu par euro 

ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     



Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.234/10 

pielikumā) 

 

 32. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Dobeles novada 

pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”“ apstiprināšanu 
 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījuma izdarīšanu pašvaldības 

2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību”, nodrošinot  pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro ieviešanai, 

ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 

2014.gada 1.janvārī. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.235/10 

pielikumā) 

 33. 

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

 pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un 

citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā““ apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu 

pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu 

informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā“, nodrošinot  pašvaldības saistošo 

noteikumu pielāgošanu euro ieviešanai, ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija 

lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.236/10 

pielikumā) 

 

 34. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījums  

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos 

 noteikumos Nr.32 „Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi”“ apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījuma izdarīšanu pašvaldības 

2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi”, 

nodrošinot pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro ieviešanai, ievērojot Eiropas 

Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī. 



Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.237/10 pielikumā) 

 

 35. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi  

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos 

 Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”“ apstiprināšanu 
 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu 

pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi”, nodrošinot  pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro ieviešanai, 

ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 

2014.gada 1.janvārī. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.      

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

kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.238/10 pielikumā) 

   

36. 

 Par Dobeles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par Dobeles par novada vēlēšanu 

komisijas izveidošanu, informē, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, domei jānosaka novada vēlēšanu komisijas locekļu skaits un 

jābalso jāatsevišķi par katru vēlēšanu komisijas locekļu saraksta kandidātu, un informē, ka saņemti 

11 iesniegumi.  

Domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS atbalsta sagatavoto lēmuma projektu 

izveidot novada vēlēšanu komisiju 9 cilvēku sastāvā, aicina deputātus izteikt priekšlikumus. 

Deputāti priekšlikumu atbalsta. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par novada vēlēšanu komisijas 

izveidošanu 9 cilvēku sastāvā.      

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Republikas 

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu 

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

nav, NOLEMJ izveidot novada vēlēšanu komisiju 9 cilvēku sastāvā.    (Lēmums Nr.239/10 

pielikumā) 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina, ievērojot Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 10.panta otro daļu, sākt balsojumu par 

katru novada vēlēšanas komisijas locekļa kandidātu atsevišķi. 



 

Deputātu balsojuma rezultāti: 

 

1. VELTA LAGZDIŅA, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxx, augstākā izglītība – 14 balsis PAR – 

(I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav; 

 

2. AIJA JAKOVĻEVA, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxx, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktora 

vietniece, augstākā izglītība - 14 balsis PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav; 

 

3. GUNA ĀBELE, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxx, Jaubērzes pagasta pārvaldes saimniecības 

pārzine, vidējā speciālā izglītība - 14 balsis PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav; 

 

4. AINIS LANGERMANIS-GRĀVIS, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxx, Bērzes pagasta 

pārvaldes saimniecības pārzinis, vidējā izglītība - 11 balsis PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

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

I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – 3 (E.LAIMIŅŠ, V.REINFELDS, 

I.STANGA) ATTURAS – nav; 

 

5. MONTA FREIBERGA, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxx, Dobeles novada sociālā dienesta 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja, augstākā izglītība - 11 balsis PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

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

I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – 3 (E.GAIGALIS, V.REINFELDS, 

I.STANGA) ATTURAS – nav; 

 

6. EVIJA KALNIŅA, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxx, Dobeles rajona PIUAC informācijas 

speciāliste, augstākā izglītība - 13 balsis PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 1 (I.PIRUŠKA) 

ATTURAS – nav; 

 

7. ONA KREICBERGA, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxx, vidējā speciālā izglītība - 7 balsis 

PAR – (I.AUDERS, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS,), PRET – 7 (S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, I.STANGA,) ATTURAS – nav; 

 

8. GINTS DZENIS, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxx, Dobeles novada pašvaldības vecākais 

datortīkla administrators, vidējā izglītība - 12 balsis PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 2 (A.JANSONE, I.PIRUŠKA) 

ATTURAS – nav; 

 

9. INGUNA PERSIDSKA, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxx, Dobeles novada pašvaldības 

juriste, augstākā izglītība - 13 balsis PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 1 (K.ĻAKSA) ATTURAS – nav; 

 



10. AGRIS IKAUNIEKS, dzim.xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxx, Dobeles novada pašvaldības zemes 

ierīcības inženieris, augstākā izglītība - 7 balsis PAR – (S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, V.REINFELDS, I.STANGA)  PRET – 7 (I.AUDERS, V.EIHMANIS, 

A.JANSONE, K.ĻAKSA,  I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS) ATTURAS – nav; 

 

11. EVIJA FEDOROVIČA, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxxx, Dobeles novada pašvaldības 

sekretāre, augstākā izglītība - 9 balsis PAR – (V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,  I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, I.STANGA)  PRET – 5 

(I.AUDERS, S.DUDE, E.KAUFMANE, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS) ATTURAS – nav. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai LŪCIJAI 

NARTIŠAI, kura informē, ka Dobeles novada vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēti Velta Lagzdiņa, 

Aija Jakovļeva, Guna Ābele, Evija Kalniņa, Inguna Persidska, Gints Dzenis, Monta Freiberga, 

Ainis Langermanis – Grāvis un Evija Fedoroviča. 

 

 37. 

Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par sagatavoto 

lēmuma projektu  par Apguldes profesionālās vidusskolas reorganizāciju, turpinot 2010.gadā 

uzsāktā profesionālās izglītības iestāžu Dobeles Amatniecības vidusskolas un Apguldes 

Arodvidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas projekta realizāciju, ar 2014.gada 1.janvāri 

pievienojot Apguldes Profesionālo vidusskolu pašvaldības profesionālās un vispārējās vidējās 

izglītības iestādei – Dobeles Amatniecības  un vispārizglītojošajai vidusskolai. Laikā no 2013.gada 

1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim Apguldes Profesionālā vidusskola kā atsevišķa mācību 

iestāde tiek iekļauta novada vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu sastāvā. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas ceturto punktu un 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta 2.daļu un Profesionālās izglītības likuma 

14.panta otro daļu, kā arī projekta „Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot 

profesionālās izglītības iestādes vajadzībām” pabeigšanas nodrošināšanai, Dobeles novada dome ar 

14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.240/10 pielikumā) 

   

 38. 

Par grozījumu Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā 

 ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par grozījuma 

izdarīšanu 2010.gada 25.februāra Izglītības pārvaldes nolikumā, izsakot 1.pielikumu jaunā 

redakcijā, ņemot vērā iepriekš pieņemto lēmumu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, Dobeles novada dome ar 

14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.241/10 pielikumā) 

 

  

 



 39. 

Par Apguldes Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par Apguldes 

Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu, paskaidro, ka līdzšinējais Apguldes 

Profesionālās vidusskolas nolikums būtībā nav mainīts, grozījumi izdarīti tikai saistībā ar iestādes 

pakļautības maiņu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.      

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

22.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome 

ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.242/10 pielikumā) 

 

 40. 

Par uzņemamo izglītojamo skaitu Apguldes Profesionālajā vidusskolā 

2013./14.mācību gadā 

 

 ZIŅO deputāte, Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja SARMĪTE DUDE par 

2013./14.mācību gadā Dobeles novada Apguldes Profesionālajā vidusskolā 12 mācību 

programmās uzņemamo izglītojamo skaita apstiprināšanu, nosakot minimālo izglītojamo skaitu 

grupā. 

 SARMĪTE DUDE ierosina izdarīt precizējumu lēmuma projekta 1.3. punktā, aizstājot 

vārdus  “pamatizglītību” ar “vidējo”, jo programma  ar kodu 3258201 tiek īstenota 1.2.punktā. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka priekšlikumu atbalstīt ierosinājumu. 

Deputāti vienprātīgi bez balsojuma atbalsta priekšlikumu izdarīt precizējumu lēmuma 

projekta tekstā.  

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

  Deputātiem jautājumu nav.   

 Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.      

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

dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.243/10 pielikumā) 

 

 41. 

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

iestāžu maksas pakalpojumiem”, papildinot ar  Apguldes Profesionālās vidusskolas maksas 

pakalpojumu pielikumu  un izmainot ēdināšanas pakalpojuma cenu Bikstu pamatskolā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, kādēļ Apguldes skolai nepieciešams atsevišķs 

pielikums. 

 SANDRA RASIŅA sniedz atbildi. 

 Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.      

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

apakšpunktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 



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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.244/10 pielikumā) 

 

 42. 

Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam  

1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Dobeles novada 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai no 

2013.gada 3.septembra līdz 2013.gada 2.oktobrim. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā, 

Sociālās komitejas sēdē 2013.gada 21.augustā, Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 

2013.gada 21.augustā un Finanšu un budžeta komitejas sēdē  2013.gada 21.augustā. 

 Deputātiem jautājumu nav.   

 Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.      

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

plānošanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu 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 – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.245/10 pielikumā) 

 

 43. 

 Par SIA „Dobeles enerģija” attīstības koncepcijas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

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

enerģija” attīstības koncepcijas 2014.- 2020.gadam projekta apstiprināšanu. 

 Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā.  

Deputāts EDGARS GAIGALIS jautā, kāpēc projektā nav informācijas par Elektrības 

ielas katlu māju Dobelē. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS dod vārdu SIA „Dobeles enerģija“ valdes 

priekšsēdētājam ĢIRTAM OZOLIŅAM, kurš paskaidro, ka minētā katlu māja  ir ļoti mazas jaudas 

katlu māja. 

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS paskaidro par 

konteinerveida katlu māju ekspluatāciju  un izmaksām. 

Deputāts EDGARS GAIGALIS jautā par lētāka kurināmā izmantošanas iespējām 

Ausmas ielas katlu mājā. 

ĢIRTS OZOLIŅŠ atbild par lētāka kurināmā pielietošanas ierobežojumiem dzīvojamo 

masīvu rajonos. 

Deputāts EDGARS GAIGALIS norāda uz neprecīziem formulējumiem koncepcijas 

tekstā par Krimūnu katlu mājas rekonstrukciju un 8.lpp tekstā par Zebrenes katlu māju. 

LAILA ŠEREIKO apliecina, ka rakstības kļūdas tiks novērstas. 

 Deputātiem citu jautājumu nav.   

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu un Enerģētikas likuma 51.panta 

otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.246/10 pielikumā) 

  

  

 

 

  



 44. 

 Par paredzētās darbības – elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 

3.posma rekonstrukcijas akceptēšanu  

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO  par elektropārvades 

tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma rekonstrukcijas paredzētās darbības akceptēšanu, jo ir 

saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 

elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks“ 3.posma rekonstrukcijai. Informē par 

paredzēto darbību – elektropārvades tīklu savienojuma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV 

elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 

elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas būve. Paredzētās 

darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana klātienē Jaunbērzes 

pagastā notika 2011.gada aprīlī. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pašvaldībai nepieciešams 

pieņemt lēmumu par rekonstrukcijas akceptēšanu vai neakceptēšanu. 

  Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 20.augustā. 

  Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

 Izvērtējusi Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu Nr.6 par elektropārvades tīklu 

savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu un likuma „Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu” 22. panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.247/10 

pielikumā) 

 

 45. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu tēlniecības grupas 

„Māte Latvija ar kritušiem dēliem” restaurācijai 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO  par līdzfinansējuma 

1000 Ls apmērā piešķiršanu Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam 

tēlniecības grupas „Māte Latvija ar kritušiem dēliem” restaurācijai. 

  Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 21.augustā. 

  Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 19.jūlija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.5), Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.248/10 pielikumā) 

 

46. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Manas otrās mājas” realizācijai 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO  par līdzfinansējuma 

989,10 Ls apmērā piešķiršanu biedrībai „Dobeles invalīdu biedrība” projekta „Manas otrās mājas” 

realizācijai, informē par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.  

  Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 21.augustā. 

  Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu un, ņemot vērā 

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas  komisijas 2013.gada 19.jūlija sēdes 



lēmumu (protokols Nr.5) un Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 2.augusta 

lēmumu Nr.06.6-11/13/1435 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome 13 

balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REINFELDS) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.249/10 pielikumā) 

 

47. 

Par Dobeles Valsts ģimnāzijas dalību Comenius programmas  

projektā „Lūdzu, glābiet zemi” („Save The Earth Please”) 
 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO  par Dobeles Valsts 

ģimnāzijas dalības un projekta partnera izmaksu apstiprināšanu Mūžizglītības programmas 

Comenius projektā „Lūdzu, glābiet zemi” no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada martam, projekta 

ieviešanai plānoto līdzfinansējumu nodrošinot no Dobeles Valsts ģimnāzijas budžeta līdzekļiem. 

  Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 21.augustā. 

  Deputāts VIESTURS REINFELDS uzdod jautājumu un izsaka viedokli par projekta 

neskaidro un „izplūdušo“ mērķi. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Valsts izglītības 

attīstības aģentūras Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas 

aktivitātes „Skolu daudzpusējās sadarbības partnerības” līgumu, Dobeles novada dome ar 14 

balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.250/10 pielikumā) 

 

48. 

Par Dobeles novada Izglītības pārvaldes dalību Comenius programmas  

projektā „Vizuālā māksla, radošums un starpkultūru izglītība, balstoties uz vietējās mākslas 

resursiem” („Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic 

repository” 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO  par Dobeles novada 

Izglītības pārvaldes dalības  un projekta partnera izmaksu apstiprināšanu Mūžizglītības 

programmas Comenius projektā „Vizuālā māksla, radošums un starpkultūru izglītība, balstoties uz 

vietējās mākslas resursiem“ no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam,  projekta ieviešanai 

plānoto līdzfinansējumu nodrošinot no Dobeles novada Izglītības pārvaldes budžeta līdzekļiem, 

informē par mērķiem un projekta ietvaros plānotajām galvenajām aktivitātēm. 

  Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 21.augustā. 

  Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Valsts izglītības 

attīstības aģentūras Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas 

aktivitātes „Skolu daudzpusējās sadarbības partnerības” līgumu, Dobeles novada dome ar 14 

balsīm PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.251/10 pielikumā) 

 

 

 

 

 



49. 

Par Ingas Vikštremas iesniegumu  
   

   ZIŅO  Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE par Ingas Vikštremas 

atbrīvošanu no Dobeles novada bāriņtiesas locekles amata ar 2013. gada 30.augustu. 

  Deputāts VIESTURS REINFELDS uzdod jautājumu. 

  Atbildi sniedz ANDREJS SPRIDZĀNS. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

   Ievērojot Dobeles novada bāriņtiesas locekles Ingas Vikštremas 2013.gada 23.augusta 

iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Dobeles novada bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas, 

saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.252/10 pielikumā) 

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.25 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 26.septembrī, plkst.14.00 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(05.09.2013.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(05.09.2013.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.204/10 

   

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā  

Nr.160/6 „Par Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu” 

 

Ievērojot izmaiņas Dobeles novada domes deputātu sastāvā, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 55.pantu, Dobeles novada dome  NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā Nr.160/6 „Par Dobeles novada 

domes pastāvīgo komiteju izveidošanu” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt lēmuma 1.5.apakšpunktā vārdus „Ivars Brikmanis” ar vārdiem „Ziedonis Bergs”. 

2. Aizstāt lēmuma 2.7.apakšpunktā vārdus „Jānis Kukša” ar vārdiem „Agita Jansone”. 

3. Aizstāt lēmuma 3.6.apakšpunktā vārdus „Jānis Kukša” ar vārdiem „Agita Jansone”. 

4. Aizstāt lēmuma 4.7.apakšpunktā vārdus „Ivars Brikmanis” ar vārdiem „Ziedonis Bergs”. 

 

 

 

 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.205/10 

Par nekustamā īpašuma „Kalnstiļļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

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

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

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalnstiļļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra 

numuru xxxxxxxxxxxx 17,9 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes 

ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

„Kalnstiļļi”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4646 003 0064, platība 17,9 

ha, 2007.gada 25.septembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.413 uz Xxxxxx Xxxxxxx vārda.  

 

2. Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Kalnstiļļi” ar kadastra numuru 4646 003 0064, 17,9 ha 

platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 18.jūlija lēmumu Nr.21. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada 

1.augustā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

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

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

 

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

„Kalnstiļļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4646 003 0064.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

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

lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 14,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

mailto:dome@dobele.lv


3.1. zemes vienībai ar platību 3,9 ha: 

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

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,2; 0,1 un 0,0 ha; 

3.1.2. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,0 ha; 

3.1.3. 12080102 - aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem 

– 0,1 ha; 

3.1.4. 150301 – ceļa servitūta teritorija - 0,0 un 0,1 ha; 

3.1.5. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju – 0,0 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 14,0 ha: 

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

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,3 ha; 

3.2.2. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,2 ha; 

3.2.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija - 0,0 ha. 

 

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

Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.206/10 

 

Par nekustamā īpašuma „Urbji”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 12.augustā saņemto Xxxxx Xxxxxx, 

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

projektu nekustamā īpašuma „Urbji”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4646 008 

0200 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0200 45,0 ha platībā sadalīšanai divās 

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

 

1. Nekustamais īpašums „Urbji”, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums „Urbji”), 

kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4646 008 0200, platība 45,0 ha un 

4646 008 0216, platība 0,27 ha, 2005.gada 25.februārī reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0016 7325 uz Xxxxx 

Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Urbji” ar kadastra numuru 4646 008 0200 zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0200 45,0 ha platībā divos zemes gabalos. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 21.marta lēmumu Nr.12. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada 

6.augustā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

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

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

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Urbji”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4646 008 0200 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 008 0200.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 30,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 15,0 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 30,0 ha: 

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

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem; 

3.1.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem; 

3.1.3. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.1.4. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos; 

3.1.5. 150301 – ceļa servitūta teritorija. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 15,0 ha: 

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

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem;  

3.2.2. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.2.3. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

 

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

Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.207/10 

 

Par nekustamā īpašuma „Vidiņi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 14.augustā saņemto Xxxxx Xxxxxx, 

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

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vidiņi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra 

numuru 4668 003 0070 29,0 ha platībā sadalīšanai trijās zemes vienībās un iesniegto zemes 

ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

„Vidiņi”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0070, platība 29,0 ha, 

1996.gada 9.janvārī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.54 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda.  

 

2. Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Vidiņi” ar kadastra numuru 4668 003 0070, 29,0 ha 

platībā trijās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 18.jūlija lēmumu Nr.21. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada 

7.augustā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

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

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

 

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

„Vidiņi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4668 003 0070.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 9,0 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; 

2.3. zemes vienībai ar platību 10,0 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 (1) ar platību 9,0 ha: 

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

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem; 

3.1.2. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.1.3. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. 

 

3.2. zemes vienībai (2) ar platību 10,0 ha: 

3.2.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.2.2. 12020101 - aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes 

mērīšanas staciju; gāzesvada diametrs līdz 300 mm. 

 

3.3. zemes vienībai (3) ar platību 10,0 ha: 

3.3.1. 12020101 - aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes 

mērīšanas staciju; gāzesvada diametrs līdz 300 mm; 

3.3.2. 12080103 - aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem; 

3.3.3. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju. 

 

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

Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.208/10 

Par nekustamā īpašuma „Ļūmaiņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 7.augustā saņemto Xxxxxx, personas 

kods xxxxxx-xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Ļūmaiņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4654 

005 0004 20,99 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, 

Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Ļūmaiņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Ļūmaiņi”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4654 005 0004, platība 20,99 

ha, 2007.gada 5.oktobrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.179 uz Xxxxx Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Ļūmaiņi” ar kadastra numuru 4654 005 0004, 20,99 ha 

platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 4.jūlija lēmumu Nr.20. Zemes ierīcības projektu izstrādājis 

sertificēts zemes ierīkotājs Igors Lepets. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada 

26.jūlijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

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

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

 

1. APSTIPRINĀT sertificēta zemes ierīkotāja Igora Lepeta izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Ļūmaiņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4654 

005 0004.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 15,83 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 5,16 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus zemes vienībai ar platību 15,83 ha: 
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3.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kV – 0,17 ha; 

3.2. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 1,11 ha. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.209/10 

Par nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 16.augustā saņemto Xxxxx Xxxxxxx, 

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

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 46520040029 18,1 ha platībā sadalīšanai trīs zemes vienībās un iesniegto 

zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

„Lejnieki”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46520040029, platība 

18,1 ha, 1997.gada 30.oktobrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.170 uz Xxxxxx Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Lejnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

46520040029, 18,1 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 6.jūnija lēmumu Nr.18. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada 

7.augustā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

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

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

 

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

īpašuma „Lejnieki”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46520040029.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 8,1 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. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 
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3.1. zemes vienībai ar platību 8,1 ha: 

3.1.1. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku 

apvidos; 

3.1.2. 110410 – ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām 

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

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. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi. 

3.2. zemes vienībai ar platību 10,0 ha: 

3.2.1. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku 

apvidos; 

3.2.2. 110410 – ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām 

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

3.2.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām 

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

3.2.4. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.210/10 

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

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 16.augustā saņemto Xxxxx Xxxxxxx, 

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

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lielkuģi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 46840030009 60,2 ha platībā sadalīšanai trīs zemes vienībās un 

iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

„Lielkuģi”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46840030008, platība 

28,5 ha un 46840030009, platība 60,2 ha, 1999.gada 23.novembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.73 uz Xxxxx Xxxxxxx 

vārda.  

 

2. Xxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Lielkuģi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

46840030009, 60,2 ha platībā trīs zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 18.jūlija lēmumu Nr.21. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada 

8.augustā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

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

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

 

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

īpašuma „Lielkuģi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46840030009.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 29,8 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 4,0 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; 
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2.3. zemes vienībai ar platību 26,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 29,8 ha: 

3.1.1. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos; 

3.1.2. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi; 

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. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

3.2. zemes vienībai ar platību 26,4 ha: 

3.2.1. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju; 

3.2.2. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.2.3. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām 

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

3.2.4. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos; 

3.2.5. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.211/10 

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 14.augustā saņemtos Xxxxx Xxxxxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx un Xxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-

xxxxx dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumus ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma Skolas ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4601 007 3916 3079 kv.m. 

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

dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums Skolas iela 1, Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums Skolas iela 

1), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4601 007 3916, platība 3079 kv.m., 

2011.gada 14.aprīlī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.575 uz Xxxxxx Xxxxxx un Xxxxxx Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxxxx Xxxxxxx un Xxxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu Skolas iela 1 ar kadastra numuru 

4601 007 3916, 3079 kv.m. platībā divās zemes vienībās. 

 

3. Īpašuma Skolas iela 1 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 23.maija lēmumu Nr.17. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada 

6.augustā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

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

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

 

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

Skolas ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4601 007 3916.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 0,1671 ha – kods 0801 – komercapbūves zeme; 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,1408 kv.m. – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 0,1671 ha: 
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3.1.1. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0006 ha; 0,0010 ha; 

0,0109 ha; 

3.1.2. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju – 0,0058 ha; 

3.1.3. 120301 - aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0199 ha; 

3.1.4. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā – 

0,0273 ha un 0,085 ha; 

3.1.5. 120601 – aizsargjolas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi – 

0,0390 ha; 

3.1.6. 120103 - aizsargjolas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0420 ha. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,1408 ha: 

3.2.1. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0086 ha; 

3.2.2. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā – 

0,0030 ha; 

3.2.3. 120601 – aizsargjolas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi – 

0,0147 ha; 

3.2.4. 120103 - aizsargjolas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0291 ha. 

 

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

Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.212/10 

 

Par nekustamā īpašuma „Stūraiši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 25.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Stūraiši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais 

īpašums „Stūraiši”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Stūraiši”, kadastra numurs 4698 003 0009 ar kopplatību 174,5 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Zebrenes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 28 uz Xxxxx Xxxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Stūraiši” sastāv no 

divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4698 003 0009, platība 169,9 ha un 4698 004 

0021, platība 4,6 ha. Nekustamā īpašuma „Stūraiši” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Stūraiši” 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 „Stūraiši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4698 003 0009 169,9 ha platībā - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0021 4,6 ha platībā - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 

189.panta pirmajā daļā noteiktajam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 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 

29.08.2013.         Nr.213/10 

Par nekustamā īpašuma „Rūtas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 22.augustā Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Rūtas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums 

„Rūtas”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Rūtas”, kadastra numurs 46520060073 ar kopplatību 3,64 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 305 uz Xxxxx Xxxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Rūtas” sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46520040084, platība 3,34 ha un 46520060073, platība 0,30 

ha. Nekustamā īpašuma „Rūtas” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Rūtas” 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 „Rūtas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā divos atsevišķos 

īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46520040084 3,34 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46520060073 0,30 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

 

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 

29.08.2013.         Nr.214/10 

Par īpašumu apvienošanu 

 

 

 Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu un likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

ATĻAUT apvienot nekustamos īpašumus „Pokaiņu individuālais augļu dārzs Nr.89”, 

kadastra numurs 46720090089, platība 0,0673 ha un „Pokaiņu individuālais augļu dārzs Nr.90”, 

kadastra numurs 46720090090, platība 0,06 ha, kas atrodas Krimūnu pagastā, Dobeles novadā un 

piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 0,1273 ha platībā ar kadastra numuru 46720090089 

(lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601) adresi „Pokaiņi 89”, 

Krimūnu 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 

29.08.2013.         Nr.215/10 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 14.prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 

5. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0181 (platība 4,96 ha), Auru 

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). 

6. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0271 (platība 2,75 ha), Auru 

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

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

0101). 

7. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 003 0187 (platība 4,18 ha), Auru 

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

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

0101). 

4. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0136 (platība 0,8 ha), Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no dabas pamatnes, parki, zaļās 

zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) uz zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

8. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 009 0206 (platība 0,083 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 

29.08.2013.         Nr.216/10 

 

Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

 

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT precizēto platību: 

 

1.  0,517 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0189, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Krūmiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā.  

2. 1,7 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4684 003 0037, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Jaunromji”, Penkules pagastā, Dobeles novadā sastāvā.  

3. 0,0126 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 006 0105, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Galenieki 105”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā.  

4. 0,0971 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 006 0106, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Galenieki 106”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā.  

 

 

 

 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.217/10 

Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 22.jūlijā saņemto SIA „I.Dūrējas ģimenes 

ārsta prakse” iesniegumu par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā 

daļas, uz kuras atrodas iesniedzējai piederoša administratīvā ēka Uzvaras ielā 4A, Dobelē, Dobeles 

novadā, nomu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt uz 10 gadiem SIA „I.Dūrējas ģimenes ārsta prakse”, reģistrācijas 

Nr.43603051413, juridiskā adrese: Uzvaras iela 4A, Dobele, Dobeles novads, apbūvēta 

zemesgabala Brīvības ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums 4601 003 2015) 

daļu 760 kv.m. platībā ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu uzturēšanai. 

2. NOTEIKT zemesgabala nomas maksu 1,5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības. 

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 

29.08.2013.         Nr.218/10 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.116/5 „Par zemes 

piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

 

Ievērojot 2013.gada 14.augustā Dobeles novada pašvaldībā saņemto Latvijas Hipotēku un 

zemes bankas informāciju par 1996.gada 11.novembrī  noslēgto līgumu par zemes izpirkšanu 

Nr.5/4230, saskaņā kuru Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, izpirka individuālā augļu 

dārza „Zemnieki-1 Nr.348” zemi 0,067 ha platībā, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.116/5 „Par zemes 

piekritību Dobeles novada pašvaldībai” grozījumu un svītrot 2.21. punktu. 

 

 

 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.219/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Ziedugravās 2”, Ziedugravās, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.4 „Ziedugravās 2”, Naudītē, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā, īrnieka Xxxxx Xxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu 

dzīvokli ar kopējo platību 46,3 kv.m., un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā 

īpašuma tirgus vērtību Ls 1200,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

1. PĀRDOT Xxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - 

dzīvokli Nr.4 „Ziedugravās 2”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 46,3 kv.m. platībā un 

pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 463/7748 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 

un zemesgabala. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu LVL 1300,00 

(viens tūkstotis trīs simti 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 

29.08.2013.         Nr.220/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums Skolas iela 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no 

trīsstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 534,0 kv.m. un zemesgabala ar kopējo platību 0,108 

ha, kadastra numurs 4672 005 0195, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000520521, uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda.  

 

Dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 3 platība ir 40,7 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts.  

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 800,00 (astoņi simti lati). 

 

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

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

 

1.  PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.1 Skolas ielā 3, 

Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 40,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 407/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

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

tūkstotis divi simti lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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 

29.08.2013.         Nr.221/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums Skolas iela 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no 

trīsstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 534,0 kv.m. un zemesgabala ar kopējo platību 0,108 

ha, kadastra numurs 4672 005 0195, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000520521, uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

 

Dzīvokļa Nr.7 Skolas ielā 3 platība ir 45,6 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts.  

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 800,00 (astoņi simti lati). 

 

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

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

 

1.  PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.7 Skolas ielā 3, 

Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 45,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 456/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

2.  NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 1450,00 (viens 

tūkstotis četri simti piecdesmit lati). 

3.  UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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 

29.08.2013.         Nr.222/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.8 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā,  

Dobeles novadā atsavināšanu un konstatē, ka nekustamais īpašums Skolas iela 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no trīsstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 

534,0 kv.m. un zemesgabala ar kopējo platību 0,108 ha, kadastra numurs 4672 005 0195, reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 

100000520521, uz Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 

Dzīvokļa Nr.8 Skolas ielā 3 platība ir 39,6 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts. 

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 800,00 (astoņi simti lati). 

 

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

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

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli  Nr.8 Skolas ielā 3, 

Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 39,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 396/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 1250,00 (viens 

tūkstotis divi simti piecdesmit lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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 

29.08.2013.         Nr.223/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Stacija”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.6 „Stacija”, Annenieku pagastā,  Dobeles 

novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

 Nekustamā īpašuma „Stacija”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 18370/40330 

domājamās daļas no divstāvu dzīvojamās mājas, kas sastāv no dzīvokļu Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6 

īpašumiem, zemesgabala, kūts, šķūņa un noliktavas, kadastra numurs 4642 003 0055, reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 180, uz Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 

Dzīvokļa Nr.6 „Stacijā” platība ir 51,3 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts. 

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 770,00 (septiņi simti septiņdesmit 

lati). 

 

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

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

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.6 „Stacija”, Annenieku 

pagastā, Dobeles novadā, 51,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 

5130/40330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

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

tūkstotis lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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 

29.08.2013.         Nr.224/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dēliņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 8.novembrī saņemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo 

xxxxxxxxxx ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Dēliņi”, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošo dzīvojamo māju ar kopējo platību 73,6 kv.m.  

 

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

 

 Nekustamais īpašums – zemesgabals „Dēliņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra numuru 4652 001 0071 0,57 ha platībā un uz tā esošā dzīvojamā māja reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0052 

2007, uz Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 

  Saskaņā ar dzīvojamo telpu īres līgumu augstāk minētā dzīvojamā māja izīrēta Daigai 

Kromanei ar ģimeni.  Ierosinājumam atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu pievienota notariāli 

apstiprināta īrnieces un ģimenes locekļu vienošanās par īrētās mājas iegūšanu īpašumā. 

 SIA „VCG ekspertu grupa” nekustamā īpašuma vērtējums ir Ls 2100,00 (divi tūkstoši 

viens simts lati). Dobeles novada Īpašuma konversijas komisija noteikusi nekustamā īpašuma 

„Dēliņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā nosacīto cenu Ls 3000,00 (trīs tūkstoši lati). 

 

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

5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT Xxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - 

zemesgabalu „Dēliņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 0,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4652 001 0071 un uz tā esošo dzīvojamo māju 73,6 kv.m. platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 3000,00 (trīs 

tūkstoši 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 

29.08.2013.         Nr.225/10 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Līvānu iela 1, Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 24.aprīlī saņemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo 

xxxxxxxxxxx ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu Līvānu 

iela 1, Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošo dzīvojamo māju ar kopējo platību 

165,6 kv.m., saimniecības ēku un šķūni.  

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

 Nekustamais īpašums – zemesgabals Līvānu iela 1, Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra numuru 4646 010 0037 0,31 ha platībā un uz tā esošā dzīvojamā māja, 

saimniecības ēka un šķūnis reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0052 2748 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 Saskaņā ar dzīvojamo telpu īres līgums augstāk minētā dzīvojamā māja izīrēta  Xxxx 

Xxxxxxxx ar ģimeni. Ierosinājumam atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu pievienota notariāli 

apstiprināta īrnieka un ģimenes locekļu vienošanās par īrētās mājas iegūšanu īpašumā. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir Ls 12400,00 

(divpadsmit tūkstoši četri simti lati). Dobeles novada Īpašuma konversijas komisija noteikusi 

nekustamā īpašuma Līvānu iela 1, Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā nosacīto cenu Ls 

12700,00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti lati). 

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

5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ:  

1. PĀRDOT Xxxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxxx-xxxxxx, nekustamo īpašumu - 

zemesgabalu Līvānu iela 1, Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā 0,31 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 010 0037 un uz tā esošo dzīvojamo māju 165,6 kv.m. platībā, saimniecības 

ēku un šķūni. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 12700,00 (divpadsmit 

tūkstoši septiņi simti 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 

29.08.2013.         Nr.226/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā un uz tā esošo dzīvojamo māju ar kopējo platību 60,8 kv.m. atsavināšanu, un KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums – zemesgabals „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra numuru 4680 003 0165 1,79 ha platībā un uz tā esošā dzīvojamā māja reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 

0052 3450, uz Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 Dzīvojamā māja nav izīrēta. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir Ls 2300,00 (divi 

tūkstoši trīs simti lati). Dobeles novada Īpašuma konversijas komisija noteikusi nekustamā 

īpašuma „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā nosacīto cenu Ls 3000,00 (trīs tūkstoši 

lati). 

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

trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Mazpriekas”, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā, 1,79 ha platībā un dzīvojamo māju ar kopējo platību 60,8 

kv.m. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 3000,00 (trīs 

tūkstoši lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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 

29.08.2013.         Nr.227/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Galenieki 112”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas  

ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Galenieki 112”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Galenieki 112”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4668 006 0112 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 3402 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. 

Zemesgabala platība – 0,0537 ha.  
 

Ar Dobeles pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumu Nr.12 „Par pastāvīgā 

lietošanā piešķirtās zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”  Xxxx Xxxxxxx izbeigtas lietošanas 

tiesības uz zemi „Galenieki 112”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā un 2007.gada 18.oktobrī 

pašvaldība noslēgusi ar viņu lauku apvidus zemes nomas līgumu par minētā zemesgabala nomu. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 800,00. 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 

8.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - 

neapbūvētu zemesgabalu „Galenieki 112”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra Nr.4660 006 0112, 0,0537 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 1100,00 

(viens tūkstotis viens simts lati). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.228/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sarmas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas ierosinājumu 

par nekustamā īpašuma „Sarmas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ:  

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Sarmas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

ar kadastra Nr. 4668 005 0283 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 3707, uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 1,41 ha.  

 

Ar Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.137/5 „Par zemes starpgabala 

noteikšanu” zemesgabals „Sarmas” noteikts kā starpgabals. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 3100,00. 

 

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

trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. PĀRDOT izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Sarmas”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr. 4660 005 0283, 1,41 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 3500,00 (trīs 

tūkstoši pieci simti lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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 

29.08.2013.         Nr.229/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas ierosinājumu 

par nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ:  

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Biškrēsliņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4672 002 0202 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 3199, uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. 

Zemesgabala platība – 4,37 ha. 

  

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 10900,00. 

 

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

daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1.PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Biškrēsliņi”, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 002 0202, 4,37 ha platībā. 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 12000,00 (divpadsmit 

tūkstoši lati). 

3.UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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 

29.08.2013.         Nr.230/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ainavas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas ierosinājumu 

par nekustamā īpašuma „Ainavas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ:  

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Ainavas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4668 003 0690 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 3410, uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 0,2759 ha.  

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 1500,00. 

 

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

daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Ainavas”, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0690, 0,2759 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 1900,00 (viens 

tūkstotis deviņi simti lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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 

29.08.2013.         Nr.231/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 7, Jaunbērze, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas ierosinājumu 

par nekustamā īpašuma Pļavu ielā 7, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

un KONSTATĒ:  

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Pļavu ielā 7, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0685 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 3414 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 0,3000 ha.  

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 1800,00. 

 

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

daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu Pļavu ielā 7, 

Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0685, 0,3000 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 2100,00 (divi 

tūkstoši viens simts lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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 

29.08.2013.         Nr.232/10 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10„Grozījums Dobeles novada 

pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Dobeles novada 

pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījums Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Dobeles novada 

pašvaldības nolikums”” (pielikumā). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2013.gada 29.augusta lēmumu 

Nr.232/10 

(protokols Nr.10) 

 

 

2013.gada 29.augustā      Saistošie noteikumi Nr.10 

 

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos  

noteikumos Nr. 31 „Dobeles novada pašvaldības nolikums”  

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 24.pantu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 

„Dobeles novada pašvaldības nolikums” grozījumu un izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā 

(pielikumā). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu Nr.10 

 

„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos  

noteikumos Nr. 31 ‘’Dobeles novada pašvaldības nolikums’’”  

paskaidrojuma raksts 

 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Atbilstoši Dobeles novada domes lēmumam notikusi pašvaldības 

kapitālsabiedrību SIA “Namnieks”; SIA “Gardenes nami” un SIA 

“Sesava KP” reorganizācija un tām saplūstot izveidota SIA 

“Dobeles namsaimnieks”, Dobeles novada pašvaldība ir 

pārņēmusi arī 22,33% kapitāla daļu SIA “Kaķenieku ambulance”, 

tādējādi ir precizējams saistošo noteikumu 1.pielikums. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošo noteikumu 1.pielikums “Dobeles novada pašvaldības 

struktūra” izteikts jaunā redakcijā, ievērojot izmaiņas 

kapitālsabiedrību sarakstā. 

 

3.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

 

Nav attiecināms 

 

 

4.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav attiecināms 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

 

Nav attiecināms 

 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Nav attiecināms 

 

 

 

 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.233/10 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12  „Par Dobeles novada  

pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”“ apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem 

ģimenēm un politiski represētām personām”“ (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 

Pielikums 

Dobeles novada domes 2013. gada 29.augusta 

lēmumam Nr.233/10 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2013.gada 29.augusta lēmumu 

Nr.233/10 (protokols Nr.10) 

 

2013.gada 29.augustā      Saistošie noteikumi Nr.11 

 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12  „Par 

Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām“ 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles 

novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām” šādus grozījumus:  

 

1. Aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00“ ar skaitli un vārdu 

„30,00 euro“. 

2. Aizstāt saistošo noteikumu 7.punktā apzīmējumu un vārdu „Ls 50,00“ ar skaitli un vārdu 

„70,00 euro“. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu 

„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos 

Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”“ 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija 

lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī, 

nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro 

ieviešanai. 

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai. 

Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta 

saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot 

šā likuma 32.pantā noteikto. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro 

izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas 

kurss no latiem uz euro. 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav ietekmes 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

Priekšsēdētājs A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

APSTIPRINĀTI 

Dobeles novada domes 

2011.gada 31.marta 

sēdē (prot.Nr.5) 

 

Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.12 

 

Ar grozījumiem: 

 

� 26.05.2011. Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 

31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un 

politiski represētām personām”  

� 29.08.2013. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 

31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un 

politiski represētām personām” (stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)  

 

„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

 1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Dobeles novada pašvaldības pabalstus 

(turpmāk – Pabalsts) ģimenēm un politiski represētām personām, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas 

kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt minētos pabalstus. 

 2. Pabalstus piešķir ģimenēm un personām, kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas 

Dobeles novada administratīvajā teritorijā. 

 3. Pabalstus, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, piešķir un izmaksā Dobeles 

novada Sociālais dienests (turpmāk - Dienests) apstiprinātā gada budžeta ietvaros. 

II. Pabalstu veidi 

 

4. Pašvaldība piešķir: 

  4.1. Pabalstu veselības uzlabošanai politiski represētai personai. 

  4.2. Pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. 
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III. Pabalsts veselības uzlabošanai politiski represētai personai 

5. Pabalsts veselības uzlabošanai Ls 20,00 (30,00 euro) apmērā vienu reizi gadā tiek piešķirts 

politiski represētām personām: 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

5.1. kuras sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu; 

5.2. kuras ir invalīdi; 

5.3. kurām saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk – 

VDEĀK) lēmumu noteikta invaliditāte, ko izraisījusi arodslimība, vai atzīts 

darbspēju zaudējums. 

 

6. Pabalsta saņemšanai personai Dienestā ir jāiesniedz iesniegums un politiski represētas 

personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), invalīda apliecības kopija (5.2.apakšpunktā 

minētajām personām), VDEĀK izsniegtā dokumenta kopija (5.3.apakšpunktā minētajām 

personām). 

 

IV. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 

7. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir Ls 50,00 (70,00 euro) par katru 

jaundzimušo bērnu, kura deklarētā pamatdzīvesvieta ir Dobeles novadā. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

8. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura ar bāriņtiesas 

lēmumu iecelta par likumisko pārstāvi (turpmāk - Persona). 

 

9. Pabalsta saņemšanai Personai Dienestā ir jāiesniedz iesniegums un bērna dzimšanas 

apliecības kopija (uzrādot oriģinālu). 

 

10. Pabalsts pieprasāms sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.  

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.05.2011.) 

 

 11.Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas tās apgādībā. 

 

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

12. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.05.2011.) 

 

13.  Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā. 

 

VI. Noslēguma jautājums 

14. Svītrots 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti 26.05.2011.) 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.234/10 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījums Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi““ apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 

2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanas noteikumi““ (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 

Pielikums 

Dobeles novada domes 2013. gada 29.augusta 

lēmumam Nr.234/10 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes  

2013.gada 29.augusta lēmumu 

Nr.234/10 (protokols Nr.10) 

 

2013.gada 29.augustā      Saistošie noteikumi Nr.12 

 

 

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 

„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi“ 
 

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 

35.panta pirmo daļu 

 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 

„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi“ šādu grozījumu: 

 

1.Izteikt saistošo noteikumu 2.7.punktu jaunā redakcijā: 

„2.7. Licenci un/vai licences kartīti Pārvadātājam izsniedz, par to iepriekš iekasējot maksu 

šādā apmērā: 

2.7.1. 14,00 euro par licences izsniegšanu; 

2.7.2. 7,00 euro par licences pārreģistrēšanu; 

2.7.3. 7,00 euro par licences kartītes izsniegšanu; 

2.7.4. 4,00 euro par licences kartītes pārreģistrāciju.“ 
 

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS  
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Saistošo noteikumu  

„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 

„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi““ 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija 

lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī, 

nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro 

ieviešanai. 

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai. 

Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta 

saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot 

šā likuma 32.pantā noteikto. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro 

izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas 

kurss no latiem uz euro. 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav ietekmes 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

Priekšsēdētājs A.SPRIDZĀNS 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes 

2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.283/17 

(protokols Nr.17)  

 

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošie noteikumi Nr.29 

 

Ar grozījumiem: 

 

� 29.08.2013. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 

28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 

licencēšanas noteikumi” (stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)  

 

Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 

35.panta pirmo daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Noteikumos lietotie termini: 

 

1.1.1. Licence (speciālā atļauja) – dokuments, kas apliecina personas tiesības veikt pasažieru 

pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem. 

  
1.1.2. Licences kartīte - noteiktas formas dokuments, ko izsniedz pārvadātājam attiecībā uz katru 

autotransporta līdzekli un kas apliecina, ka pārvadātājs kā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai 

turētājs ir noteikumos paredzētajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem veikšanai.  

 

1.1.3. Pārvadātājs — komersants, ka uz tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistību. 

 

1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība (turpmāk tekstā- 

Pašvaldība) izsniedz licences un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 

taksometriem Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un licences  

kartītes tiek pārreģistrētas un anulētas.  

 

1.3. Licenci (1.pielikums) un licences kartīti (2.pielikums) izsniedz, pārreģistrē un anulē 

saskaņā ar Pašvaldības izpilddirektora lēmumu.  

 

1.4. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā.  
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1.5. Pārvadātājs ir atbildīgs par spēkā esošo normatīvo aktu prasību attiecībā uz 

autopārvadājumiem ievērošanu. 

 

2. Licences un licences kartītes pieškiršanas un izsniegšanas  kārtība 

 

2.1. Lai saņemtu licenci un/vai licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 

taksometriem, Pārvadātājam Pašvaldībā (Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads) ir jāiesniedz:  

 

2.1.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (3. un 4. pielikums); 

 

2.1.2. komercsabiedrības vai individuālā komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot 

oriģinālu, fiziska persona uzrāda arī pasi); 

 

2.1.3.  transportlīdzekļa (-u) reģistrācijas apliecības kopija (-as) (uzrādot oriģinālu); 

 

2.1.4.  Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par to, ka pieteikuma iesniedzējs ir stājies 

nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu (izziņa derīga 30 dienas pēc tās 

izsniegšanas); 

 

2.1.5. transportlīdzekļa nomas (līzinga) līguma kopija (uzrādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis 

nepieder pieteikuma iesniedzējam. Līguma darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par pieprasītās 

licences kartītes derīguma termiņu un transportlīdzeklim ir jābūt reģistrētam Latvijā.  

 

2.2. Jautājums par licences un/vai licences kartītes piešķiršanu  netiek izskatīts, ja nav iesniegti visi  

2.1. punktā minētie dokumenti. 

 

2.3. Pašvaldības izpilddirektors izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences un/vai licences 

kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 10 darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas 

dienas. 

 

2.4. Pārvadātājs, pamatojoties uz lēmumu par licences un/vai licences kartītes izsniegšanu, veic 

attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

vieglajiem taksometriem. 

 

2.5. Licence Pārvadātājam tiek izsniegta uz vienu gadu, skaitot no licences izsniegšanas dienas. 

 

2.6.  Licences kartīte uz Pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek piešķirta ne ilgāk kā uz 

licences derīguma laiku, bet nomātam transporta līdzeklim - līdz nomas līgumā noteiktajam 

laikam, bet ne ilgāk par licences derīguma termiņa beigām.  

 

2.7. Licenci un/vai licences kartīti Pārvadātājam izsniedz, par to iepriekš maksājot maksu:  

(Licenci un/vai licences kartīti Pārvadātājam izsniedz, par to iepriekš iekasējot maksu šādā 

apmērā): 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

2.7.1. Ls 10 (desmit) apmērā par licences izsniegšanu (14,00 euro par licences izsniegšanu); 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

2.7.2. Ls 5 (pieci) apmērā par licences pārreģistrēšanu (7,00 euro par licences pārreģistrēšanu); 



(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

2.7.3. Ls 5 (pieci) apmērā par licences kartītes izsniegšanu (7,00 euro par licences kartītes 

izsniegšanu); 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

2.7.4. Ls 3 (trīs) apmērā par licences kartītes pārreģistrāciju (4,00 euro par licences kartītes 

pārreģistrāciju).  

(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

2.8. Pārvadātajam jānodrošina Pašvaldības noteiktās atšķirības zīmes (5.pielikums) izvietošana  uz 

taksometra priekšējām durvīm kopā ar informāciju par Pārvadātāju. 

 

2.9. Licences un/vai licences kartītes nozaudēšanas gadījumā saskaņā ar Pārvadātāja rakstveida 

iesniegumu Pašvaldība izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme 

„Dublikāts”, Par dublikāta izsniegšanu tiek iekasēta maksa saskaņā ar 2.7.1. un 2.7.3.apakšpunktos 

noteikto.  

 

3. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība  

 

3.1. Saskaņā ar Pārvadātāja pieteikumu Pašvaldība ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci un 

licences kartīti (-es), pagarinot to derīguma termiņu  uz laiku līdz vienam gadam. 

 

3.2. Lai licenci un licences kartīti pārreģistrētu, Pārvadātājs līdz licences termiņa beigām iesniedz 

Pašvaldībā pieteikumu un 2.1.punktā minētos dokumentus, ja tajos licences un licences kartītes 

darbības laikā izdarītas izmaiņas, un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par to, ka 

Pārvadātājam nav nodokļu parādu (izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas).  

 

3.3.  Pieteikums tiek izskatīts 10 darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.  

 

3.4. Ja Pārvadātājs nav ievērojis 3.2.punktā noteikto iesniegšanas termiņu un licences un licences 

kartītes derīguma termiņš ir beidzies, Pašvaldība izskata pieteikumu saskaņā ar 2.nodaļas 

noteikumiem. 

4. Licences un licences kartītes anulēšana 

 

4.1. Licenci un/vai licences kartīti var anulēt: 

 

4.1.1. saskaņā ar Pārvadātāja ierosinājumu; 

 

4.1.2. ja, saņemot vai pārreģistrējot licenci un licences kartīti, Pārvadātājs sniedzis nepatiesu 

informāciju;  

 

4.1.3. sakarā ar transportlīdzekļa maiņu un transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru 

pārvadājumiem, tiek noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas 

Ceļu satiksmes drošības direkcijā;  

 

4.1.4. ja Pārvadātājs ir pārkāpis normatīvo aktu prasības attiecībā uz licencē norādīto 

uzņēmējdarbību; 

 

4.1.5. ja Pārvadātāja darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeigta. 



 

4.2. Jautājumu par licences un/vai licences kartītes anulēšanu izskata Pašvaldības izpilddirektors, 

noskaidrojot Pārvadātāja viedokli un argumentus. Samaksātā maksa par licences un/vai licences 

kartītes izsniegšanu (pārreģistrāciju) šajos gadījumos netiek atmaksāta. 

 

4.3. Ja licence un/vai  licences kartīte tiek anulēta, tā jānodod Pašvaldībā.  

 

5. Noslēguma jautājums 

 

5.1. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem 

Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras Pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā 

stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām. 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.235/10 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Dobeles novada 

pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”“ apstiprināšanu 
 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 

2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību”“ (pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

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 

Pielikums 

Dobeles novada domes 2013. gada 29.augusta 

lēmumam Nr.235/10 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2013.gada 29.augusta lēmumu 

Nr.235/10 (protokols Nr.10) 

 

2013.gada 29.augustā      Saistošie noteikumi Nr.13 
 

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

 Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību“ 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu  

Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu 

 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” šādu grozījumu:  

 

 

1.Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.apakšpunktā skaitli un vārdu „5 lati“ ar skaitli un vārdu „7,00 

euro“. 

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu  

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

 Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija 

lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī, 

nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro 

ieviešanai. 

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai. 

Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta 

saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot 

šā likuma 32.pantā noteikto. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro 

izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas 

kurss no latiem uz euro. 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav ietekmes 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

Priekšsēdētājs A.SPRIDZĀNS 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2011.gada 27.janvāra lēmumu 12/1 

(protokols Nr.1) 

 

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 

 

Ar grozījumiem: 

 

� 29.08.2013. Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” (stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)  

 

„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu  

Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

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

(turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu (turpmāk - Maksa) par Pašvaldībai 

piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu (turpmāk – Zemesgabals) ar apbūves tiesībām 

vai bez apbūves tiesībām.  

 

1.2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, kura vēlas nomāt Zemesgabalu bez apbūves tiesībām uz laiku līdz 5 gadiem vai ar 

apbūves tiesībām uz laiku līdz 10 gadiem. 

 

2. Nomas maksas lielums 

2.1. Zemesgabalam, Dobeles pilsētas administratīvajā teritorijā, Maksa tiek aprēķināta, atbilstoši tā 

atrašanās vietai, saskaņā ar Dobeles novada domes apstiprināto pilsētas sadalījumu zonās. 

(1.pielikums) 

 

2.2. Zemesgabaliem bez apbūves tiesībām Maksa gadā tiek aprēķināta ne mazāka kā: 

2.2.1. pilsētā 1.zonā – 3% no zemes kadastrālās vērtības; 

2.2.2. pilsētā 2.zonā – 2% no zemes kadastrālās vērtības; 

2.2.3. lauku teritorijās – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. 

 

2.3. Zemesgabaliem ar apbūves tiesībām Maksa gadā tiek aprēķināta ne mazāka kā: 

2.3.1. pilsētā 1.zonā – 4% no zemes kadastrālās vērtības; 

2.3.2. pilsētā 2.zonā – 3% no zemes kadastrālās vērtības; 

2.3.3. lauku teritorijās – 2% no zemes kadastrālās vērtības. 
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2.4. Minimālā Maksa par vienu Zemesgabalu gadā tiek noteikta 5 lati (7,00 euro), arī tad, ja 

aprēķinātā Maksa ir  mazāka. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

2.5. Papildus 2.2. un 2.3. punktos noteiktajai Maksai, nomnieks maksā normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus - nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. 

 

3. Noslēguma jautājums 

 

Maksa tiek rēķināta ar Lēmuma par Zemesgabala nodošanu nomā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.236/10 

 

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

 pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu 

informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā““ apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanas kārtību Dobeles novadā““ (pielikumā). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs           A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

Pielikums 

Dobeles novada domes 2013. gada 29.augusta 

lēmumam Nr.236/10 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2013.gada 29.augusta lēmumu 

Nr.236/10 (protokols Nr.10) 

 

2013.gada 29.augustā      Saistošie noteikumi Nr.14 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

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

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

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

 un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā“ šādus 

grozījumus:  

 

1. Aizstāt saistošo noteikumu 4.3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „250 latiem“ ar skaitli un vārdu 

„355,00 euro“. 

2. Aizstāt saistošo noteikumu 4.3.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „1000 latiem“ ar skaitli un vārdu 

„1420,00 euro“. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu  

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

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

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija 

lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī, 

nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro 

ieviešanai. 

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai. 

Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta 

saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot 

šā likuma 32.pantā noteikto. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro 

izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas 

kurss no latiem uz euro. 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav ietekmes 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

Priekšsēdētājs A.SPRIDZĀNS 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 
APSTIPRINĀTI  

Ar Dobeles novada pašvaldības  

2013.gada 28.marta lēmumu Nr.77/3 

(protokols Nr.3)  

 

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

 

Ar grozījumiem: 
 

� 30.05.2013.. Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 

28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanas kārtību Dobeles novadā““ 

  

� 29.08.2013. Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 

28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanas kārtību Dobeles novadā““ (stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)  

 

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

Izdoti saskaņā ar likuma  

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

un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu  

1. Vispārīgie jautājumi  

 

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

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

harmoniskas pilsētvides un apkārtējās ainavas veidošanas principus novadā.  

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

izvietojuma saskaņošanas un demontāžas pēc ekspluatācijas termiņa beigām kārtību, kā arī atbildību 

par šo noteikumu neievērošanu.  

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

(turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā.  

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

akti, kā arī pašvaldības teritorijas plānojums un apbūves noteikumi.  

1.5. Tiesības izvietot reklāmas objektus ir personām, kuras Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra 

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

kas vērstas pret publisku vietu“ noteiktajā kārtībā pašvaldībā ir saņēmušas reklāmas objektu 

izvietošanas atļauju (turpmāk – atļauja).  

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

Dobeles novada pašvaldības būvvalde (turpmāk – būvvalde).  

1.7. Par reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu, 

maksājama pašvaldības nodeva saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra 

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

 

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

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

dabas ainavas parkos un apstādījumos.  

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

plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.  

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

vērtību uztveri. Jāievēro reklāmas objektā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem 

un ēkas arhitektoniskajam risinājumam.  

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

2.5. Dobeles pilsdrupu teritorijā aizliegts izvietot pastāvīgus reklāmas objektus.  

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

gaismas reklāmas objektus, izņemot gaismas izkārtnes.  

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana publiskās vietās 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013.)  

 

3.1. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu, piemērojami šajos noteikumos noteiktie reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi.  

3.2. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana saskaņojama būvvaldē.  

3.3. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu maksājama šo noteikumu 1.7.punktā minētā 

nodeva. 

 

4. Atbildība par noteikumu neievērošanu  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013.) 

  

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

vai arī zemes (ēkas) īpašnieks (valdītājs).  

4.2. Reklāmas objekta izvietotājs ir atbildīgs par:  

4.2.1. reklāmas objekta uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā;  

4.2.2. reklāmas noņemšanu vienas dienas laikā:  

4.2.2.1. pēc atļaujas termiņa beigām;  

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

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

4.2.3. reklāmas satura atbilstību normatīvo aktu prasībām.  

4.3. Par šo noteikumu 1.5., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.10. un 3.2.punktu pārkāpšanu uzliek naudas 

sodu:  

4.3.1. fiziskām personām līdz 250 latiem (355,00 euro);  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

4.3.2. juridiskām personām līdz 1000 latiem (1420,00 euro).  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013..) 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

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

Administratīvajā komisijā.  

4.5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu no pienākuma novērst konkrēto pārkāpumu, kā 

arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

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

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



saņemšanas un tajā noteiktajā termiņā, demontāžu veic pašvaldība, bet reklāmas objekta izvietotājs 

sedz ar demontāžu saistītos izdevumus. 

 

 

5. Reklāmas objektu izvietošanas uzraudzība un kontrole  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011. 

  

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

Dobeles novada pašvaldības policija.  

5.2. Par šo noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas šādas 

amatpersonas:  

5.2.1. Dobeles novada pašvaldības deputāti;  

5.2.2. Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks;  

5.2.3. Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītājs un arhitekts;  

5.2.4. Dobeles novada pašvaldības policijas darbinieki. 

 

6. Noslēguma jautājums  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013..) 

  

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

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

izvietošanas kārtību Dobeles novadā“ .  

 

 

 

Priekšsēdētājs           A.SPRIDZĀNS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.237/10 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījums  

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos 

 noteikumos Nr.32 „Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi”“ apstiprināšanu 

 

 

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

kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 

2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi”“ 

(pielikumā). 

 
 

 

 

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 

Pielikums 

Dobeles novada domes 2013. gada 29.augusta 

lēmumam Nr.237/10 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2013.gada 29.augusta lēmumu 

Nr.237/10 (protokols Nr.10)  

 

2013.gada 29.augustā      Saistošie noteikumi Nr.15 
 

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos 

 Nr.32 „Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punktu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības  2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos  Nr.32 

„Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi” šādu grozījumu:  

 

1.Izteikt saistošo noteikumu 3.1.punktu jaunā redakcijā: 

„3.1. Par saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpšanu  izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu – fiziskajai personai līdz 40,00 euro, juridiskajai personai - līdz 85,00 euro. 

Par pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek 

naudas sodu - fiziskajai personai no 70,00 euro līdz 140,00 euro, juridiskajai personai – no 

140,00 euro līdz 285,00 euro.“ 
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS  
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Saistošo noteikumu  

„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos 

 Nr.32 „Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi”“ 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija 

lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī, 

nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro 

ieviešanai. 

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai. 

Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta 

saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot 

šā likuma 32.pantā noteikto. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro 

izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas 

kurss no latiem uz euro. 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav ietekmes 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 
APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2010.gada 25.novambra lēmumu 

310/18 (protokols Nr.18)  

 

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.32 

 

Ar grozījumiem: 
 

� 29.08.2013. Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 

25.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Sanitārās tīrrības uzturēšanas noteikumi““  (stājas 

spēkā 2014.gada 1.janvārī)  

 

Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punktu  

 

1. Vispārīgie noteikumi  
 

Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā fiziskas un 

juridiskas personas (turpmāk - Personas) nodrošina sanitārās tīrības uzturēšanu un kopšanu viņiem 

piederošajos, valdījumā, lietošanā un apsaimniekošanā nodotajos nekustamajos īpašumos, būvobjektos 

(turpmāk - Objekti) un tiem piegulošajos publiskā lietošanā esošajos zemesgabalos, kā arī noteiktas 

prasības citām Personām sanitārās tīrības uzturēšanai Dobeles novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. 

 

2. Objekta un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās  

teritorijas uzturēšana un kopšana  
 

2.1. Personai jānodrošina:  

2.1.1. Objektam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu un zāles nopļaušanu (zāles 

garums nedrīkst pārsniegt 10 cm) līdz brauktuves malai;  

2.1.2. Objekta iebrauktuvju kopšanu un zāles nopļaušanu gar tām;  

2.1.3. vietās, kur nav ielas vai ceļa, Objektam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas sakopšanu 

un zāles nopļaušanu (ieskaitot grāvjus) - 5 m no Objekta robežas vai atbilstoši saskaņotajam 

apkopjamās teritorijas plānam (zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 cm);  

2.1.4. Objektu kopšanu un zālāju nopļaušanu tajos, to apsaimniekošanu, labiekārtošanu, apstādījumu 

izveidošanu un uzturēšanu;  

2.1.5. koku zaru un krūmu apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju un 

autotransporta pārvietošanās vai tie apdraud personu drošību un var nodarīt kaitējumu viņu veselībai 

vai mantai;  

2.1.6. sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošanu pie publiskā 

lietošanā esošajiem Objektiem, to iztukšošanu (katru dienu), dezinficēšanu (vismaz 2 reizes mēnesī) un 

savlaicīgu krāsošanu;  
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2.1.7. ziemas periodā Objektiem piegulošo gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, 

attīrīšanu no sniega un ledus, smilšu vai šķembu izsiju kaisīšanu, kā arī iebrauktuvju tīrīšanu un 

kaisīšanu katru dienu;  

2.1.8. ziemas periodā, kad tiek apdraudēta gājēju un transporta līdzekļu drošība, - bīstamo vietu 

norobežošanu, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanā;  

2.1.9. publiskā lietošanā esošo Objektu skatlogu, durvju un fasāžu tīrību.  

2.2. Transportlīdzekļa īpašnieks un valdītājs nodrošina sava transportlīdzekļa novietnes un apkārtējās 

teritorijas 1 m joslā sakopšanu, ja transportlīdzeklis vairāk nekā 24 stundas tiek turēts uz ielas vai citās 

publiskā lietošanā esošajās teritorijās, kā arī garāžai piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijās (3m 

platā joslā) un tās pievadceļa kopšanu.  

2.3. Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā AIZLIEGTS:  

2.3.1. izgāzt atkritumus, tai skaitā, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus šim nolūkam 

neparedzētās vietās, ūdenstilpnēs, uz lietus ūdens uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās un uz 

ielu brauktuvēm;  

2.3.2. veikt transportlīdzekļa profilaktisko apkopi (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora 

mazgāšana u.tml.), to mazgāt šim nolūkam neparedzētās vietās;  

2.3.3. aizliegts pastaigāties ar suni bērnu spēļu, rotaļu un sporta laukumos;  

2.3.4. radīt antisanitārus apstākļus (sanitāro un ugunsdrošības normu neievērošana, atkritumu 

uzkrāšana, u.c.) koplietošanā esošajās teritorijās, koplietošanas un dzīvojamās telpās.  

 

3. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu  
 

3.1. Par saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem brīdina vai uzliek naudas sodu fiziskām 

personām līdz Ls 30,00, juridiskām personām - līdz Ls 60,00, par atkārtoti izdarītu pārkāpumu 

fiziskām personām uzliek naudas sodu no Ls 50,00 līdz 100,00, juridiskām personām – no Ls 100,00 

līdz 200,00.  

(3.1. Par saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu – fiziskajai personai līdz 40,00 euro, juridiskajai personai - līdz 85,00 euro.  

Par pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek 

naudas sodu - fiziskajai personai no 70,00 euro līdz 140,00 euro, juridiskajai personai – no 140,00 

euro līdz 285,00 euro.“) 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

3.2. Par Noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus pilnvaroti Dobeles 

novada deputāti, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors, Dobeles novada pašvaldības policijas un 

Valsts policijas amatpersonas.  

3.3. Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu neievērošanu izskata Dobeles novada pašvaldības 

policijas priekšnieks un viņa vietnieks.  

3.4. Administratīvo pārkāpumu lietas par atkārtoti izdarītiem pārkāpumiem un Valsts Policijas 

amatpersonu sastādītos administratīvo pārkāpumu protokolus izskata Dobeles novada administratīvā 

komisija.  

3.5. Lēmumus var apstrīdēt (pārsūdzēt) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

 

Priekšsēdētājs           A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.238/10 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi  

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos 

 Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”“ apstiprināšanu 
 

 

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

kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi”“ (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 

Pielikums 

Dobeles novada domes 2013. gada 29.augusta 

lēmumam Nr.238/10 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2013.gada 29.augusta lēmumu 

Nr.238/10 (protokols Nr.10) 

 

2013.gada 29.augustā      Saistošie noteikumi Nr.16 
 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos  

noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības  2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 

„Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:  

 

1. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punktā: 
1.1.  apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00“ ar skaitli un vārdu „70 euro“; 
1.2.  apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00“ ar skaitli un vārdu „140 euro“. 

2. Aizstāt saistošo noteikumu 11.punktā: 
2.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00“ ar skaitli un vārdu „30 euro“; 
2.2. tekstu „no Ls 15,00 līdz Ls 35,00“ ar tekstu „ no 20 euro līdz 50 euro“. 

 

3. Aizstāt saistošo noteikumu 12.punktā: 
3.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00“ ar skaitli un vārdu „70 euro“; 
3.2. tekstu „no Ls 50,00 līdz Ls 100,00“ ar tekstu „ no 70 euro līdz 140 euro“. 

 

4. Aizstāt saistošo noteikumu 13.punktā tekstu „no Ls 10,00 līdz Ls 25,00“ ar tekstu „no 15 

euro līdz 35 euro“. 
 

5. Aizstāt saistošo noteikumu 14.punktā: 

5.1. tekstu „no Ls 15,00 līdz Ls 30,00“ ar tekstu „ no 20 euro līdz 40 euro“; 

5.2. tekstu „no Ls 30,00 līdz Ls 60,00“ ar tekstu „ no 40 euro līdz 85 euro“. 
 

6. Aizstāt saistošo noteikumu 15.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00“ ar skaitli un vārdu 

„140 euro“; 
 

7. Aizstāt saistošo noteikumu 16.punktā: 

7.1. tekstu „no Ls 5,00 līdz Ls 25,00“ ar tekstu „ no 7 euro līdz 35 euro“; 

7.2. tekstu „no Ls 25,00 līdz Ls 50,00“ ar tekstu „ no 35 euro līdz 70 euro“. 
 

8. Aizstāt saistošo noteikumu 17. un 18.punktā tekstu „no Ls 5,00 līdz Ls 50,00“ ar tekstu „ 

no 7 euro līdz 70 euro“. 
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9. Aizstāt saistošo noteikumu 19. un 20.punktā  apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00“ ar skaitli un 

vārdu „70 euro“. 

10. Aizstāt saistošo noteikumu 21.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00“ ar skaitli un 

vārdu „140 euro“. 
11. Aizstāt saistošo noteikumu 22.punktā: 

11.1.  apzīmējumu un skaitli „Ls 10,00“ ar skaitli un vārdu „15 euro“; 
11.2.  apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00“ ar skaitli un vārdu „70 euro. 

 
12. Aizstāt saistošo noteikumu 23.punktā: 

12.1. tekstu „no Ls 100,00 līdz Ls 150,00“ ar tekstu „ no 140 euro līdz 215 euro“; 

12.2. tekstu „no Ls 250,00 līdz Ls 500,00“ ar tekstu „ no 355 euro līdz 710 euro“. 
 

13. Aizstāt saistošo noteikumu 24.punktā  apzīmējumu un skaitli „Ls 30,00“ ar skaitli un vārdu 

„40 euro“. 

 

14. Aizstāt saistošo noteikumu 25.punktā tekstu „no Ls 10,00 līdz Ls 50,00“ ar tekstu „ no 15 

euro līdz 70 euro“. 

 

15. Aizstāt saistošo noteikumu 26.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00“ ar skaitli un 

vārdu „140 euro“. 

 
16. Aizstāt saistošo noteikumu 27.punktā: 

16.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 150,00“ ar skaitli un vārdu „215 euor“; 

16.2. apzīmējumu un skaitli „Ls 500,00“ ar skaitli un vārdu „710 euro“. 
 

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu  

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos  

noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija 

lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī, 

nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro 

ieviešanai. 

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai. 

Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta 

saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot 

šā likuma 32.pantā noteikto. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro 

izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas 

kurss no latiem uz euro. 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav ietekmes 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

Priekšsēdētājs           A.SPRIDZĀNS 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2010.gada 27.maija lēmumu Nr.143/8 

 

2010.gada 27. maijā      Saistošie noteikumi Nr.17 

Ar grozījumiem: 
 

� 29.08.2013. Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 

27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi““ (stājas 

spēkā 2014.gada 1.janvārī)  

 

Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 4.punktu 

Noteikumos lietotie termini 

 

Atkārtoti izdarīts pārkāpums – administratīvais pārkāpums, kas  atkārtoti izdarīts gada laikā pēc 

administratīvā soda piemērošanas. 

 

Izklaides vieta – kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu un deju zāles, diskotēkas u.c. 

 

Publiski pasākumi – dažādu veidu publiski pieejami pasākumi (sarīkojumi, koncerti, sporta 

spēles), kas tiek organizēti sabiedriskās vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku piederības. 

 

Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, 

ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, dzelzceļa stacijas, autoostas zāles un gaiteņi, 

sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī parki, skvēri, dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, 

daudzdzīvokļu namu pagalmi, valsts un pašvaldības iestāžu teritorijas, stāvlaukumi un citas 

speciāli iekārtotas un publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi 

neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas. 

 

Zaļā zona - sabiedrības ērtībām, veselības un estētiskuma labā ar zālienu vai stādījumiem 

apaudzēta un kopta teritorija. Zaļās zonas izveido gan iekšpilsētā (parki, skvēri), gan ārpilsētā 

(mežaparki), lai mazinātu vai kompensētu pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi.  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1.  Šie saistošie noteikumi  reglamentē atsevišķas uzvedības normas, nosaka konkrētus personu 

darbības ierobežojumus un atbildību par to neievērošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā 

(turpmāk - Dobeles novads). 

 

2. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt personas izdarīt 

atkārtotus pārkāpumus.  
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3. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Dobeles novadā, aizsargāt personu 

tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un 

veicināt iedzīvotāju, īpaši nepilngadīgo, veselīgu dzīvesveidu. 

 

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas  vai darbojas 

Dobeles novadā. 

 

5. Pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras pārkāpušas šos Noteikumus un 

sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu, ja noteikumus pārkāpušas nepilngadīgas personas, kuras 

nav sasniegušas čertpadsmit gadu vecumu, pie administratīvās atbildības saucami vecāki vai  

personas, kas viņus aizstāj.  

 

6. Par Noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus pilnvaroti     Dobeles 

novada deputāti, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors, Dobeles novada pašvaldības policijas 

un Valsts policijas amatpersonas. 

 

7. Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu neievērošanu izskata Dobeles novada 

pašvaldības policijas priekšnieks un viņa vietnieks. 

 

8. Administratīvo pārkāpumu lietas par atkārtoti izdarītiem pārkāpumiem un Valsts Policijas 

amatpersonu sastādītos administratīvo pārkāpumu protokolus izskata Dobeles novada 

administratīvā komisija.  

 

9.  Lēmumus var apstrīdēt (pārsūdzēt) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

II. Atbildība 

 

10. Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu 

muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu vai cita veida trokšņa radīšanu mājokļos, tiešā to tuvumā vai 

sabiedriskās vietās, traucējot iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 7:00, - uzliek naudas 

sodu līdz Ls 50,00; (70 euro) par atkārtoti izdarītu pārkāpumu uzliek naudas sodu no Ls 50,00 līdz 

Ls 100,00 (140 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

11. Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem – izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu līdz Ls 20,00 (30 euro); par atkārtoti izdarītu pārkāpumu uzliek naudas sodu no 

Ls 15,00 līdz Ls 35,00 (no 20 euro līdz 50 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

12. Par pirotehniska izstrādājuma, kas satur degošu vai eksplozīvu maisījumu un ir paredzēts 

dūmu, skaņas vai gaismas efekta radīšanai, signalizācijai vai svētku uguņošanai, lietošanu 

ļaunprātīgos nolūkos –  uzliek naudas sodu līdz Ls 50,00 (70 euro); par atkārtoti izdarītu 

pārkāpumu uzliek naudas sodu no Ls 50,00 līdz Ls 100,00 (no 70 euro līdz 140 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

13. Par namu ieeju un/vai vārtu vai ceļa aizsprostošanu ar novietotu transportlīdzekli vai citiem 

priekšmetiem, liedzot piekļūšanu tam –  uzliek naudas sodu no Ls 10,00 līdz Ls 25,00 (no 15 euro 

līdz 35 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

14. Par transportlīdzekļa novietošanu zaļajā zonā – uzliek naudas sodu no Ls 15,00 līdz Ls 30,00 

(no 20 euro līdz 40 euro); par atkārtoti izdarītu pārkāpumu, uzliek naudas sodu no Ls 30,00 līdz Ls 

60,00 (no 40 euro līdz 85 euro).  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 



15. Par transportlīdzekļa, kuram liegts piedalīties ceļu satiksmē, novietošanu un turēšanu 

sabiedriskās vietās ilgāk par 48 stundām – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 

100,00 (140 euro).  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

16. Par atrašanos sabiedriskās vietās un sabiedriskajā transportā (izņemot pašvaldības atļautajos 

pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas) ar atvērtu alus 

vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu – uzliek naudas sodu no Ls 5,00 līdz Ls 25,00 (no 7 euro 

līdz 35 euro); par atkārtoti izdarītu pārkāpumu uzliek naudas sodu no Ls 25,00 - Ls 50,00 (no 35 

euro līdz 70 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

17. Par bērnu rotaļāšanos uz ceļa vai būvobjektos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 

Ls 5,00 līdz Ls 50,00 (no 7 euro līdz 70 euro) bērnu vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

18. Par ceļu satiksmes dalībnieku kustības traucēšanu vizinoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un 

skrejriteņiem – uzliek naudas sodu no Ls 5,00 līdz Ls 50,00 ( no 7 euro līdz 70 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

19. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm vai stāvēšanu uz tiem –izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 50,00 (70 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

20. Par fizioloģisko vajadzību kārtošanu sabiedriskās vietās – uzliek naudas sodu līdz Ls 50,00 (70 

euro).  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

21. Par ugunskuru kurināšanu sabiedriskās vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

Ls 100,00 (140 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

22. Par nepilngadīgu personu vecumā līdz 16 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku vai 

personu, kuras viņus aizstāj, klātbūtnes laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00 - izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10,00 (15 euro) nepilngadīgā vecākiem vai personām, kas viņus 

aizstāj; par atkārtoti izdarītu pārkāpumu uzliek naudas sodu no Ls 10,00 (15 euro) līdz Ls 50,00 

(70 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

23. Par nepilngadīgu personu bez vecāku vai personu, kuras viņus aizstāj, klātbūtnes atrašanos 

izklaides vietās vai pasākumos, kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. 

alus), azartspēļu organizēšanas vietās vai digitālo pakalpojumu sniegšanas vietās, laikā no plkst. 

23:00 līdz plkst. 6:00 –uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 100,00 līdz Ls 150,00 (no 140 

euro līdz 215 euro), juridiskām personām no Ls 250,00 līdz Ls 500,00 (no 355 euro līdz 710 euro) 

(naudas sodu uzliek pasākuma organizatoram, atbildīgajai amatpersonai vai izklaides vietas 

īpašniekam). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

24. Par uzmākšanos sabiedriskās vietās apkārtējiem ar ubagošanu, zīlēšanu un buršanu – uzliek 

naudas sodu līdz Ls 30,00 (40 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

25. Par sabiedrisko apstādījumu bojāšanu un/vai ziedu plūkšanu tajos –  izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu no Ls 10,00 līdz Ls 50,00 (no 15 euro līdz 70 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 



26. Par necieņas izrādīšanu Dobeles novada pašvaldības simbolikai –izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz Ls 100,00 (140 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

27. Par Dobeles novada pašvaldības simbolikas vai tās elementu izmantošanu komerciālos nolūkos 

bez pašvaldības atļaujas –  uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 150,00 (215 euro), 

juridiskām personām līdz Ls 500,00 (710 euro). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

III. Noslēguma noteikums 

 

28. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē: 

 

28.1. Dobeles pilsētas domes 2001.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.1 „Noteikumi par 

sabiedrisko kārtību Dobeles pilsētā”; 

28.2. Dobeles pagasta padomes 2006.gada 27.jūnija saistošie noteikumi Nr.6 „Par sabiedrisko 

kārtību Dobeles pagastā”; 

28.3. Jaunbērzes pagasta padomes  2007.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.2 „Par sabiedrisko 

kārtību Jaunbērzes pagastā”; 

28.4. Krimūnu pagasta padomes 2002.gada 9.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3 „Par sabiedrisko 

kārtību Krimūnu pagastā”; 

28.5. Penkules pagasta padomes 1998.gada 21.maija saistošie noteikumi Nr.2 „Par sabiedrisko 

kārtību Penkules pagastā”; 

28.6. Bērzes pagasta padomes 2005.gada 16.augusta saistošie noteikumi Nr.2 „Par sabiedrisko 

kārtību un sanitārās tīrības uzturēšanu Bērzes pagasta teritorijā”; 

28.7. Naudītes pagasta padomes 1997.gada 13.maija saistošie noteikumi Nr.1 „Par sabiedrisko 

kārtību Naudītes pagastā”. 
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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 

29.08.2013.         Nr.239/10 

Par Dobeles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Republikas 

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu un 

5.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZVEIDOT Dobeles novada vēlēšanu komisiju 9 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā: 

 

1. VELTU LAGZDIŅU, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxxx, augstākā izglītība. 

2. AIJU JAKOVĻEVU, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxx, Dobeles Valsts ģimnāzija, 

direktora vietniece, augstākā izglītība. 

3. GUNU ĀBELI, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxxx, Jaubērzes pagasta pārvaldes 

saimniecības pārzine, vidējā speciālā izglītība. 

4. EVIJU KALNIŅU, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxxx, Dobeles rajona PIUAC 

informācijas speciāliste, augstākā izglītība. 

5. INGUNU PERSIDSKU, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxx, Dobeles novada pašvaldības 

juriste, augstākā izglītība. 

6. GINTU DZENI, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxxx, Dobeles novada pašvaldības 

vecākais datortīkla administrators, vidējā izglītība. 

7. MONTU FREIBERGU, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxxx, Dobeles novada sociālā 

dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja, augstākā izglītība. 

8. AINI LANGERMANI-GRĀVI, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxxx, Bērzes pagasta 

pārvaldes saimniecības pārzinis, vidējā izglītība. 

9. EVIJU FEDOROVIČU, dzim. xxxx.gadā, dzīvo xxxxxxxx, Dobeles novada pašvaldības 

sekretāre, augstākā izglītība. 
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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 

29.08.2013.         Nr.240/10 

 

Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas ceturto punktu un 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta 2.daļu un Profesionālās izglītības likuma 

14.panta otro daļu, kā arī projekta „Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot 

profesionālās izglītības iestādes vajadzībām” pabeigšanas nodrošināšanai, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2014.gada 1.janvāri reorganizēt Apguldes Profesionālo vidusskolu, pievienojot 

pašvaldības profesionālās un vispārējās vidējās izglītības iestādei - Dobeles Amatniecības 

un vispārizglītojošā vidusskola. 

2. Noteikt, ka izglītības iestāde Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola ir 

Apguldes Profesionālās vidusskolas izglītības programmu, tiesību, saistību, finanšu 

līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. 

3. Uzdot Dobeles novada Izglītības pārvaldei: 

3.1. trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā informēt Apguldes 

Profesionālās vidusskolas un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas  

darbiniekus un audzēkņu vecākus par izglītības iestādes reorganizāciju; 

3.2. veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas procesa nodrošināšanai un pabeigšanai 

līdz 2013.gada 31.decembrim. 
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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 

 

29.08.2013.         Nr.241/10 

 

Par grozījumu Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumu Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā (apstiprināts ar Dobeles 

novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.39/3) un izteikt Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā 

(pielikumā). 
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Pielikums  

Dobeles novada domes  

2013.gada 29.augusta sēdes lēmumam Nr.241/10 

 

Pielikums Nr.1 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes  

nolikumam  
ar grozījumiem, kas izdarīti 29.08.2013.  

 

DOBELES NOVADA IZGLĪTĪBAS UN IZGLĪTĪBAS ATBALSTA IESTĀDES 

 

1. Vispārizglītojošās skolas un profesionālās izglītības iestādes: 

1.1. Annenieku pamatskola; 

1.2. Apguldes Profesionālā vidusskola; 

1.3. Bikstu pamatskola; 

1.4. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola; 

1.5. Dobeles Kristīgā pamatskola; 

1.6. Dobeles Sākumskola; 

1.7. Dobeles Valsts ģimnāzija; 

1.8. Dobeles 1.vidusskola; 

1.9. Gardenes pamatskola; 

1.10. Krimūnu pamatskola; 

1.11. Lejasstrazdu pamatskola; 

1.12. Mežinieku pamatskola; 

1.13. Naudītes pamatskola; 

1.14. Penkules pamatskola. 

2.  Speciālā skola – Bērzupes speciālā internātpamatskola. 

3.  Pirmsskolas izglītības iestādes: 

3.1. Annenieku pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”; 

3.2. Auru pirmsskolas izglītības iestāde „Auriņš”; 

3.3. Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš”; 

3.4. Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Spodrītis”; 

3.5. Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”; 

3.6. Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Valodiņa”; 

3.7. Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde „Minkuparks”. 

4.    Profesionālās ievirzes izglītības iestādes: 

4.1. Dobeles Mākslas skola; 

4.2. Dobeles Mūzikas skola; 

4.3. Dobeles Sporta skola. 

5. Interešu izglītības iestāde – Dobeles Bērnu un jauniešu centrs. 

6. Izglītības atbalsta iestāde – Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs. 
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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 

29.08.2013.          Nr.242/10 

 

Par Apguldes Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

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

22.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Apguldes Profesionālās vidusskolas nolikumu (pielikumā). 
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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 

Pielikums 

Dobeles novada domes 2013. gada 29.augusta 

lēmumam Nr.242/10 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2013.gada 29.augusta 

lēmumu Nr.242/10 

Apguldes Profesionālās vidusskolas 

NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar 

Izglītības likuma 22.panta otro daļu 

Profesionālās izglītības likuma 17.pantu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Apguldes Profesionālā vidusskola (turpmāk – Izglītības iestāde) ir Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk - Pašvaldība) izglītības iestāde, kas atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes 

pakļautībā un tās pamatuzdevums ir profesionālās izglītības programmu īstenošana.  

 

2. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, 

citi normatīvie akti, Pašvaldības lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums.   

 

3. Izglītības iestāde ir juridiska persona, tai ir norēķinu konti komercbankās un Valsts kasē. 

Izglītības iestādei ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un pilnu izglītības iestādes 

nosaukumu valsts valodā. Izglītības iestādei ir sava simbolika – emblēma.  

 

4. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Pils iela-1, Apgulde, Naudītes pagasts, Dobeles novads LV- 

3724. 6. Izglītības iestādes oficiālā elektroniskā pasta adrese: apguldeavs@apollo.lv  un oficiālā 

mājas lapas adrese: www.apguldesskola.lv.  

 

5. Izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta: Pils iela -1, Apgulde, Naudītes 

pagasts, Dobeles novads, LV-3724.  

 

II. Izglītības iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

 

6. Izglītības iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, īstenot izglītības programmas, kas 

nodrošina valsts profesionālās izglītības standartos noteikto profesionālās izglītības programmu 

stratēģisko mērķu  un pašvaldības uzdevumu sasniegšanu. 

 

mailto:dome@dobele.lv
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7. Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, īstenojot 

licencētas un akreditētas izglītības programmas.   

 

8. Izglītības iestādes uzdevumi: 

8.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un 

prasmes; 

8.2. sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un 

praktiskām iemaņām; 

8.3. izveidot profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu; 

8.4. radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai; 

8.5. racionāli izmantot izglītības iestādei iedalītos finanšu līdzekļus, valsts kustamo un nekustamo 

mantu. 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

 

9. Izglītības iestāde īsteno licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, 

pedagoģiskās korekcijas mācību programmas, saskaņojot tās ar Pašvaldību.  

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

10. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā kursā un atskaitīšana no izglītības iestādes notiek 

saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem un 

Pašvaldības noteikto izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību profesionālās 

izglītības iestādēs. 

 

11. Izglītības iestāde var noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai.  

 

12. Minimālo izglītojamo skaitu valsts finansēto izglītības programmu uzsākšanai nosaka 

Pašvaldība. 

 

13. Izglītības procesu Izglītības iestādē reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums un citi normatīvie akti, kā arī profesiju standartu un valsts profesionālās izglītības standartu 

prasībām atbilstošas profesionālās izglītības programmas.  

 

14. Profesionālās izglītības programmu īstenošana ietver: 

14.1. teorētiskās mācības vispārizglītojošos un profesionālajos mācību priekšmetos; 

14.2. praktiskos darbus un patstāvīgos darbus profesionālajos un vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi. 

 

15. Klātienes izglītojamiem: 

15.1. mācību slodze nedēļā vienā profesionālās izglītības programmā nedrīkst pārsniegt: 

15.1.1. izglītojamiem līdz 18 gadu vecumam – 36 mācību stundas; 

15.1.2. izglītojamiem, sākot ar 18 gadu vecumu – 40 mācību stundas; 

15.2.  kopējo brīvdienu skaitu mācību gadā nosaka atbilstoši profesionālās izglītības programmai. 

 

16. Neklātienes izglītojamo darba organizāciju nosaka izglītības iestādes iekšējs normatīvs akts. 

 

17. Izglītības iestāde nosaka mācību stundas ilgumu 40 minūtes.  

 



18. Izglītojamo mācību sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas vērtē 10 ballu sistēmā vai ar 

vērtējumu „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 

 

19. Izglītības iestādes struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām un 

akreditētajām izglītības programmām. 

 

20. Mācību praksi izglītības iestāde organizē atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai mācību 

prakses organizēšanas kārtībai.  

 

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

21. Izglītības iestādes vadītāju (turpmāk – direktors) pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldība, 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

22. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora pienākumi 

un tiesības ir noteikti direktora amata aprakstā. 

 

23. Direktora vietniekus darbā pieņem un no darba atbrīvo direktors. Direktora vietnieku tiesības 

un pienākumi ir noteikti amata aprakstos.  

 

24. Izglītības iestādes pedagogus darbā pieņem un no darba atbrīvo direktors. Izglītības iestādes 

pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums un tie ir noteikti katra darbinieka amata 

aprakstā. 

 

25. Izglītības iestādes saimnieciskos darbiniekus un citus darbiniekus darbā pieņem un no darba 

atbrīvo direktors. Saimniecisko darbinieku un citu darbinieku pienākumi noteikti amatu aprakstos.  

 

VI. Izglītojamā tiesības un pienākumi 

 

26. Izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā 

un izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos.  

 

27. Izglītojamie saņem stipendiju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

VII. Izglītības iestādes pašpārvalde 

 

28. Izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanu, kompetenci un darbības kārtību nosaka šis 

nolikums un pašpārvaldi reglamentējošie iekšējie normatīvie akti. 

29. Izglītības iestādes padomei, pedagoģiskai padomei, audzēkņu pašpārvaldei ir konsultatīvs 

raksturs. 

30. Izglītības iestādes padomē vairāk kā puse ir nozares profesionālo organizāciju deleģētu darba 

devēju pārstāvju, pārējie - pedagogi un citi izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie un viņu 

vecāki. 

 

31. Izglītības iestādes padomes sastāvu nosaka izglītības iestādes padomes reglaments. Izglītības 

iestādes padomes vadītāju ievēl izglītības iestādes padomes sapulcē. Izglītības iestādes padomi 

sasauc padomes vadītājs ne retāk kā reizi semestrī un sēdes norisi protokolē.  

 



32. Izglītības iestādes padomes funkcijas: 

32.1. izstrādāt perspektīvus izglītības iestādes darbības virzienus; 

32.2. sagatavot priekšlikumus par izglītības iestādes budžeta un citu finansiālo līdzekļu 

izlietojumu; 

32.3. sniegt ieteikumus attiecībā uz būtiskiem ar mācību, audzināšanas, saimniecisko un finanšu 

darbību saistītiem jautājumiem, izglītojamo un darbinieku materiālā nodrošinājuma un sadzīves 

problēmām; 

32.4. izvērtēt izglītības iestādē īstenojamo projektu izstrādes virzienus, projektu ieviešanas gaitu 

un rezultātus. 

 

33. Pedagoģiskā padome risina ar izglītības iestādes mācību un audzināšanas darbu saistītus 

jautājumus. Tās darbību nosaka pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada 

direktors. Tās sastāvā ir visi izglītības iestādē strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi 

semestrī un sēdes norisi protokolē. 

 

34. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido 

izglītojamie, tā risina jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm izglītības iestādē. Tās 

darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglaments.  

 

VIII. Izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšana kārtība 

 

35. Izglītības iestāde patstāvīgi izstrādā Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus atbilstoši 

ārējo normatīvo aktu prasībām. 

 

36. Izglītības iestāde saskaņo iekšējos normatīvos aktus ar Pašvaldību, atbilstoši  noteiktajai 

iekšējo normatīvo aktu saskaņošanas kārtībai.  

 

IX. Finansēšanas avoti 

 

37. Pašvaldība nosaka valsts finansēto vietu skaitu attiecīgajās profesionālās izglītības 

programmās, un tajās izglītības ieguve ir bez maksas. 

 

38. Izglītības iestādes finansēšanas avoti: 

38.1. valsts budžeta līdzekļi, saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu; 

38.2. papildus finanšu līdzekļi, kurus izglītības iestāde var saņemt: 

38.2.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

38.2.2. sniedzot maksas pakalpojumus, lai nodrošinātu Pašvaldības kustamās un nekustamās 

mantas racionālu izmantošanu un izglītības iestādes darbību mērķu sasniegšanu; 

38.2.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības; 

38.2.4. citi ieņēmumi. 

 

39. Mācības neklātienes, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, interešu izglītības 

(papildu valsts budžeta finansējumam interešu izglītībai) un citās izglītības programmās finansē 

pasūtītājs.  

 

X. Saimnieciskā darbība 

40. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā direktors ir tiesīgs slēgt līgumus par dažādu Izglītības 

iestādes darbībai nepieciešamo darbu veikšanu. 



 

41. Izglītības iestāde var sniegt ēdināšanas, dienesta viesnīcas, ārpusstundu darba un citus 

pakalpojumus saistībā ar izglītības iestādē īstenojamām izglītības programmām. 

 

42. Izglītības iestāde paralēli Izglītības iestādes pamatuzdevumiem var sniegt maksas 

pakalpojumus. 

 

XI. Reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

43. Izglītības iestādi reorganizē un likvidē Pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

 

XII. Citi jautājumi 

 

44. Izglītības iestāde komplektē bibliotēkas fondu, veic tā uzskaiti, izmanto un saglabā to saskaņā 

ar Bibliotēkas likumu, Izglītības likumu un citiem bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

 

45. Izglītības iestāde kārto lietvedību, pamatojoties uz ikgadējo izglītības iestādes izstrādāto lietu 

nomenklatūru. 

 

46. Izglītības iestāde kārto arhīvu, pamatojoties uz Arhīvu likumu.  

 

47. Izglītības iestāde ievada un aktualizē informāciju par izglītojamiem un pedagogiem, par 

izglītību apliecinošiem dokumentiem un izglītības valsts statistikas pārskatus saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikto Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtību. 

 

48. Higiēnas, ugunsdrošības un darba drošības ievērošana izglītības iestādē tiek nodrošināta 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām higiēnas, ugunsdrošības un darba drošības jomā.  

 

49.Izglītības iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši 

privātās dzīves neaizskaramības aizsardzībai attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

50. Izglītības iestādes amatpersonas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu direktoram. Direktora izdotos administratīvoa aktus var apstrīdēt 

Dobeles novada domē. 

 

 

 

 

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 

29.08.2013.          Nr.243/10 

Par uzņemamo izglītojamo skaitu Apguldes Profesionālajā vidusskolā 

2013./14.mācību gadā 

 

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

dome NOLEMJ: 

1. Uzņemt 2013./14.mācību gadā Dobeles novada Apguldes Profesionālajā vidusskolā 

izglītojamos šādās programmas: 

1.1. Apdares darbu tehniķis (programmas kods – 3358201), ar pamatizglītību; 

1.2. Krāšņu podnieks (programmas kods – 3258201), ar pamatizglītību; 

1.3. Krāšņu podnieks (programmas kods – 35a58201), ar vidējo; 

1.4. Pavārs (programmas kods – 3281102), ar pamatizglītību; 

1.5. Pavārs (programmas kods – 35a81102), ar pamatizglītību vai vidējo; 

1.6. Ēku celtnieks (programmas kods 3358201), ar pamatizglītību; 

1.7. Saimniecības vadītājs/a (programmas kods 3381101), ar pamatizglītību; 

1.8. Ēku iekšējo kominikāciju montāžas un apkalpošanas speciālists (programmas kods 

3358203), ar pamatizglītību; 

1.9. Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (programmas kods 3334102), ar pamatizglītību; 

1.10. Apdares darbu strādnieks (programmas kods 3258201), ar pamatizglītību vai vidējo; 

1.11. Dārznieks (programmas kods 35b62200), ar vidējo izglītību; 

1.12. Mūrnieks (programmas kods 3258201), ar 8 klašu izglītību. 
 

2. Noteikt minimālo izglītojamo skaitu grupā – 16 izglītojamie. 

 

 

 

 

 

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 

29.08.2013.          Nr.244/10 

 

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” šādus grozījumus: 

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

„2
1 
. APSTIPRINĀT ar 2013.gada 1.septembri maksas pakalpojumu izcenojumus Dobeles 

novada pašvaldības izglītības iestādē - Apguldes Profesionālā vidusskola, saskaņā ar 

11.pielikumu.” 

2. Aizstāt lēmuma 2.pielikuma 4.8.punktā skaitli „0,65” apmērā ar skaitli „0,85”. 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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11.pielikums  

Dobeles novada domes  

2012.gada 26.janvāra lēmumam Nr.13/1 

 

Maksas pakalpojumi Apguldes Profesionālajā vidusskolā 

 Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena Ls bez PVN 

1. Dienesta viesnīcas izmantošana   

1.1. Dienesta viesnīcas telpu īre audzēkņiem  audzēknis/mēnesī 6,00 

1.2.  Viesu izmitināšana dienesta viesnīcā   

1.2.1. ārpus apkures sezonas cilvēks/ diennaktī 2,48 

1.2.2. apkures sezonā cilvēks/ diennaktī 2,89 

2. Telpu izmantošana   

2.1. Sporta zāle stunda 4,00 

2.2. Aktu zāle stunda 8,00 

2.3. Klases telpa   

2.3.1. bez aprīkojuma stunda 1,64 

2.3.2. ar aprīkojumu stunda 4,10 

2.4. Ēdamzāle ēdnīcā   

2.4.1. ar traukiem stunda 12,30 

2.4.2. bez traukiem stunda 8,20 

2.5. Stadions stunda 2,46 

3. Autotransporta izmantošana   

3.1. Mikroautobuss km 

stunda 

0,20 

2,46 

3.2. Vieglā automašīna km 0,12 

4. Veļas mazgāšanas pakalpojumi   

4.1. Veļas mazgāšana   

4.1.1. Ātrā programma 1 reize 0,25 

4.1.2. Pilnā programma 1 reize 0,41 

4.2. Veļas žāvēšana 1 reize 0,25 

5. Interneta izmantošana audzēkņiem 

ārpus mācību procesa 

1 stunda 0,20 



6. Materiālu sagatavošana   

6.1. Kopēšana   

6.1.1. A4 formāts 1 lapa 0,02 

6.1.2. A3 formāts 1 lapa 0,05 

6.2. Datorizdruka  1 lapa 0,04 

6.3. Dokumenta iesiešana ar spirāli 1 vienība 0,82 

6.4. Faksa sūtīšana 1 lapa 0,60 

6.5. Arhīva izziņas sagatavošana 1 izziņa 1,64 

6.6. Izglītības dokumenta dublikāta 

izsniegšana 

1 vienība 1,64 

 

 

 

 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja       S.Rasiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.08.2013.         Nr.245/10 

 

Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam  

1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

  

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

plānošanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 

2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” 10.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai Dobeles novada attīstības programmas 2014.-

2020.gadam 1.redakciju. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 3.septembra līdz 2013.gada 

2.oktobrim. 

 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.246/10 

 

 

Par SIA „Dobeles enerģija” attīstības koncepcijas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu un Enerģētikas likuma 51.panta 

otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt SIA „Dobeles enerģija” attīstības koncepciju 2014.- 2020.gadam.  

 

 

 

 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.247/10 

Par paredzētās darbības – elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 

3.posma rekonstrukcijas akceptēšanu  
 

 Izvērtējusi Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu Nr.6 par elektropārvades tīklu 

savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu un likuma „Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu” 22. panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Akceptēt paredzēto darbību – elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma 

rekonstrukcija. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010. 

 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.248/10 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu tēlniecības grupas 

 „Māte Latvija ar kritušiem dēliem” restaurācijai 

 

  

 

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

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 19.jūlija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.5), Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

PIEŠĶIRT Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam tēlniecības grupas 

„Māte Latvija ar kritušiem dēliem” restaurācijai līdzfinansējumu 1 000 LVL (viens tūkstotis latu) 

apmērā. 

 
 

 

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 

29.08.2013.         Nr.249/10 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Manas otrās mājas” realizācijai 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu un, ņemot vērā 

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas  komisijas 2013.gada 19.jūlija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.5) un Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 2.augusta 

lēmumu Nr.06.6-11/13/1435 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

PIEŠĶIRT biedrībai „Dobeles invalīdu biedrība” projekta „Manas otrās mājas” realizācijai 

līdzfinansējumu 989,10 LVL (deviņi simti astoņdesmit deviņi lati 10 santīmi) apmērā, kas 

sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām.  

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.250/10 

Par Dobeles Valsts ģimnāzijas dalību Comenius programmas  

projektā „Lūdzu, glābiet zemi” („Save The Earth Please”) 
 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Valsts izglītības 

attīstības aģentūras Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas 

aktivitātes „Skolu daudzpusējās sadarbības partnerības” līgumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dobeles Valsts ģimnāzijas dalību Mūžizglītības programmas Comenius projektā 

„Lūdzu, glābiet zemi” (turpmāk – Projekts) no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada martam. 

2. Apstiprināt projekta partnera izmaksas projekta īstenošanai 14 759 LVL (Latvijas Bankas 

ekvivalents 21 000 EUR) apmērā, tai skaitā līdzfinansējumu 20 % apmērā 2 952 LVL (Latvijas 

Bankas ekvivalents 4 200 EUR). 

3. Projekta ieviešanai plānoto līdzfinansējumu nodrošināt no Dobeles Valsts ģimnāzijas budžeta 

līdzekļiem. 

 
 

 

 

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 

29.08.2013.         Nr.251/10 

 

Par Dobeles novada Izglītības pārvaldes dalību Comenius programmas  

projektā „Vizuālā māksla, radošums un starpkultūru izglītība, balstoties uz vietējās mākslas 

resursiem” („Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic 

repository” 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Valsts izglītības 

attīstības aģentūras Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas 

aktivitātes „Skolu daudzpusējās sadarbības partnerības” līgumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt Dobeles novada Izglītības pārvaldes dalību Mūžizglītības programmas Comenius 

projektā „Vizuālā māksla, radošums un starpkultūru izglītība, balstoties uz vietējās mākslas 

resursiem” („Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository”) 

(turpmāk – Projekts) no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam. 

2.Apstiprināt projekta partnera izmaksas projekta īstenošanai 7 683 LVL (Latvijas Bankas 

ekvivalents 10 932 EUR) apmērā, tai skaitā līdzfinansējumu 20 % apmērā 2 987 LVL (Latvijas 

Bankas ekvivalents 4 250 EUR). 

3.Projekta ieviešanai plānoto līdzfinansējumu nodrošināt no Dobeles novada Izglītības pārvaldes 

budžeta līdzekļiem. 

 
 

 

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 

29.08.2013.         Nr.252/10 

Par Ingas Vikštremas iesniegumu  

 

Ievērojot Dobeles novada bāriņtiesas locekles Ingas Vikštremas 2013.gada 23.augusta 

iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Dobeles novada bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas, 

saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

ATBRĪVOT Ingu Vikštremu no Dobeles novada bāriņtiesas locekles amata ar 2013. gada 

30.augustu. 

 

 

Priekšsēdētājs           A.SPRIDZĀNS 
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