
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

28.08.2014.           Nr.8 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS, 

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

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

REINFELDS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: EDGARS GAIGALIS – iemesls: komandējums, EDĪTE 

KAUFMANE – iemesls: komandējums, GUNTIS SAFRANOVIČS – iemesls: komandējums 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektora vietnieks 

GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, vecākā 

konsultante DZINTRA MATISONE, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Juridiskās 

nodaļas juriste AIVA POLE-GRINŠPONE, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

SANDRA RASIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA 

VAĻKO, Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE, Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA 

LAPINSKA-LEIERE, bāriņtiesas locekles: AIJA ZEMESARĀJA, LOLITA PRANCĪTE, 

GUNITA JANUMA, datortīklu administrators GINTS DZENIS,  

 

Sēdē piedalās: Saldus novada iedzīvotāja Ilze Māra Kalniņa, laikraksta „Zemgale” galvenā 

redaktore Ligita Dāvidsone  

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1.(215/8) 
Par nekustamā īpašuma “Lielstiļļi” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

2.(216/8) 
Par nekustamā īpašuma “Jauntīsmeri” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

mailto:dome@dobele.lv


3.(217/8) 
Par nekustamā īpašuma “Gaisiņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

4.(218/8) 
Par nekustamā īpašuma “Jaungaviļas” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

5.(219/8) 
Par nekustamā īpašuma „Lejasmūrnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

6.(220/8) Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu 

7.(221/8).  Par pašvaldībai piederošās zemes nomu 

8.(222/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.36 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

9.(223/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Nr.29 Upes ielā 1, Šķibē, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

10.(224/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 “Akācijas 8”, Akācijās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

11.(225/8)  
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 15, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

12.(226/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 7A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

13.(227/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 64”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

14.(228/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stīgas”, Penkules pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

15.(229/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Peizes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

16.(230/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atkārtotu izsoli 

17.(231/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks” 

18.(232/8) Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

19.(233/8) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

20.(234/8) 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.78/3 „Par 

Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un 

tās nolikuma apstiprināšanu” 

21.(235/8) Par Dobeles novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 

22.(236/8) Par grozījumiem Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” nolikumā 

23.(237/8) 

Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā 

2014./2015.mācību gadā” 

24.(238/8) Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrēšanu 

25.(239/8) 
Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Be active, be sustainable!” (“Esi aktīvs, 

esi ilgtspējīgs!”) realizācijai 



26.(240/8) Par Dobeles novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 

27.(241/8) 
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.371/14 

„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas  pakalpojumiem” 

 

1. 

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

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lielstiļļi” Penkules pagastā 59,0 ha platībā 

sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

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 otro daļu, 

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.punktu 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, Z.BERGS, 

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

K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.215/8 pielikumā) 

 

2. 

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

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jauntīsmeri” Auru pagastā 3,28 ha platībā 

sadalīšanai trijās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

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 otro daļu, 

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.punktu 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, Z.BERGS, 

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

K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.216/8 pielikumā) 

 

3. 

Par nekustamā īpašuma „Gaisiņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Gaisiņi” Annenieku pagastā 8,2 ha platībā 

sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

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 otro daļu, 

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.punktu 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, Z.BERGS, 

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

K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.217/8 pielikumā) 

 

4. 

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

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaungaviļas” Auru pagastā 11,4 ha platībā 

sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

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 otro daļu, 

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.punktu 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, Z.BERGS, 

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

K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.218/8 pielikumā) 

 

5. 

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

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejasmūrnieki” Auru pagastā zemes 

vienības 15,6 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un 

apgrūtinājumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

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 otro daļu, 

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.punktu 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, Z.BERGS, 

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



K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.219/8 pielikumā) 

 

6. 

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības īpašuma 

tiesību izbeigšanu uz Dobeles novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Puķu iela 1, 

Dobelē. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta 

pirmo daļu un Dobeles pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un Dobeles novada 

domes noslēgtajiem dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu pirkuma līgumiem, ievērojot to, ka 

dzīvojamās mājās privatizēti visi dzīvokļi un neapdzīvojamās telpas, un to īpašniekiem 

nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.220/8 pielikumā) 

 

7. 

Par pašvaldībai piederošās zemes nomu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības īpašuma - 

neapbūvēta zemesgabala “Dandari”, Miltiņos, Bērzes pagastā 0,4199 ha platībā – iznomāšanu uz 

10 gadiem. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un Dobeles novada domes 

2010.gada 25.marta lēmumu Nr.72/5 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksas 

minimālajiem apmēriem”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.221/8 pielikumā) 

 

8. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.36 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.36 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā 

atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa 

īrniekam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



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

5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.222/8 pielikumā) 

 

9. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Nr.29 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Nr.29 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā 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 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.223/8 pielikumā) 

 

10. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 “Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – četristabu dzīvokļa Nr.13 “Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā 

atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa 

īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA jautā par šī īpašuma atsavināšanas juridisko pareizību. 

AUSTRA APSĪTE sniedz atbildi. 

Deputāts IMANTS AUDERS vērš uzmanību uz neprecīzi norādīto dzīvokļa platību. 

AUSTRA APSĪTE apstiprina, ka dzīvokļa platība ir 84.1 kv.m. 

Citu jautājumu deputātiem nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina izdarīt nepieciešamo precizējumu un 

aicina 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 un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.224/8 pielikumā) 

 

 



11. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 15, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Zemgales ielā 15, Dobelē 538 kv.m. platībā 

atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to 

zemesgabala nomniekam, kura tiesiskajā valdījumā atrodas uz zemesgabala esošā dzīvojamā 

ēka. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.225/8 pielikumā) 

 

12. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 7A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Kalna ielā 7A, Dobelē 1360 kv.m. platībā 

atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to 

zemesgabala nomniecei, kuras tiesiskajā valdījumā atrodas uz zemesgabala esošās ēkas. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.226/8 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 64” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pokaiņi 64” Krimūnu pagastā 0,0452 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 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta 

septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.227/8 pielikumā) 

 

14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stīgas” Penkules pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Stīgas” Penkules pagastā 3,03 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 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta 

septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.228/8 pielikumā) 

 

15. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža Peizes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas „Meža Peizes” Bērzes pagastā 148,7 kv.m. 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 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par zemes īpašuma, uz kura atrodas dzīvojamā 

māja, piederību. 

AUSTRA APSĪTE sniedz atbildi. 

Citu jautājumu deputātiem 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 septīto daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.229/8 pielikumā) 

 

 

 

 



16. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atkārtotu izsoli 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – zemesgabala Priežu ielā 7A, Gardenē, Auru pagastā 0,1416 ha platībā un 

uz tā esošās būves ar kopējo platību 491,1 kv.m pārdošanu atkārtotā 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 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta 

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

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

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

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

(Lēmums Nr.230/8 pielikumā) 

 

17. 

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

nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks” 

  

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Grantiņi” Naudītes pagastā 1,46 ha platībā nodošanu apsaimniekošanā SIA 

“Dobeles namsaimnieks”. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta otrās daļas 

3.punktu un Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 

„Dobeles novada pašvaldības nolikums” 77.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.231/8 pielikumā) 

 

18. 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nedzīvojamās telpas 

„Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pagastā 85,7 kv.m. platībā nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā uz 5 gadiem un 1 mēnesi sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Elise”, slēdzot 

patapinājuma līgumu. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā saņemto biedrības „Elise”, reģistrācijas 

Nr.40008144184, juridiskā adrese: Skolas iela 13, Auri, Auru pag., Dobeles nov., iesniegumu 

par telpu „Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā, ievērojot to, ka biedrībai „Elise” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu un 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās 

daļas 4.
1
 punktu un 5.panta sesto daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.JANSONE, 



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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.232/8 pielikumā) 

 

19. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu - neapbūvēta zemesgabala “Galenieki 128” Dobeles pagastā 0,0465 ha 

platībā un apbūvēta zemesgabala 313 kv.m. platībā un uz tā atrodošos būvju: dzīvojamās mājas 

un šķūņa Zaļā ielā 18, Dobelē - izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 20.augustā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo daļu un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ievērojot Nekustamā īpašuma 

objektu 2014.gada 13.augusta izsoles protokolu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.233/8 pielikumā) 

 

20. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.78/3 

 „Par Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās  

komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.78/3 „Par Dobeles novada pašvaldības 

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” sakarā ar 

komisijas locekļu sastāva maiņu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 20.augustā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.234/8 pielikumā) 

 

21. 

Par Dobeles novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 

 

ZIŅO Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE par Dobeles novada Sociālā 

dienesta nolikuma jauno redakciju. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 20.augustā un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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



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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.235/8 pielikumā) 

 

22. 

 

Par grozījumiem Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” nolikumā 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par grozījumu izdarīšanu Dobeles 

novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis“ nolikumā (apstiprināts ar 2011.gada 30.jūnija 

lēmumu Nr.157/9). 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 20.augustā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par lēmuma projekta 3.punkta redakciju, 

uzskata, ka vārds “iestāžu” jāizsaka vienskaitlī. 

MARUTA VAĻKO sniedz skaidrojumu. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS atsauc savu ierosinājumu. 

Citu jautājumu deputātiem nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.236/8 pielikumā) 

 

23. 

Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 

darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā 2014./2015.mācību gadā” 

 

 ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par sagatavoto noteikumu 

„Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

Dobeles novadā 2014./2015.mācību gadā” projektu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 20.augustā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 2009.gada 

22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, 

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.237/8 pielikumā) 

 

24. 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrēšanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par 2012.gada 

19.martā izdotās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.3 smilts-grants un smilts 



ieguvei atradnē „Silkalni II” pārreģistrēšanu no akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

vārda uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda sakarā ar komersanta 

nosaukuma maiņu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.augustā 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA izsaka viedokli par lēmuma projekta trešo punktu. 

LAILA ŠEREIKO sniedz skaidrojumu. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA noņem savu viedokli. 

Citu jautājumu deputātiem nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu 

Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 33. un 38.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi“ 6. un 7.punktu, Dobeles novada dome ar 14 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.238/8 pielikumā) 

 

25. 

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Be active, be sustainable!” (“Esi aktīvs, esi ilgtspējīgs!”) realizācijai 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par priekšfinansējuma 

piešķiršanu biedrībai „Dobeles Jauniešu dome” projekta „Be active, be sustainable!” (“Esi 

aktīvs, esi ilgtspējīgs!”) realizācijai, informē, ka projekts saņēmis projektu fonda 100% atbalstu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 20.augustā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, vai šis lēmuma projekts nebija jāizskata arī 

Izglītības, kultūras un sporta komitejā. 

LAILA ŠEREIKO atbild, ka lēmums ir tikai par finansējuma piešķiršanu. 

Citu jautājumu deputātiem nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā līgumu Nr.LV-31-E83-

2013-R3 (noslēgts 31.01.2014. ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru), Dobeles novada 

dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.239/8 pielikumā) 
 

26. 

Par Dobeles novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 

 

ZIŅO Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE  par Gunitas Janumas, 

Lolitas Prancītes un Aijas Zemesarājas ievēlēšanu par bāriņtiesas loceklēm. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu bāriņtiesas locekļus ievēlē pašvaldības 

dome uz pieciem gadiem. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 

"Bāriņtiesas darbības noteikumi" 4.punktā noteikts, ka bāriņtiesas locekļu pilnvaras sākas pēc 

viņu ievēlēšanas, ja dome nav noteikusi citu termiņu, savukārt 5.punktā noteikts, ka bāriņtiesas 

locekļu pilnvaru termiņš izbeidzas beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam. 

Dobeles novada dome 2009.gada 27.augustā ar lēmumu Nr.83/8 „Par Dobeles novada 

bāriņtiesas izveidošanu“ izveidoja Dobeles novada bāriņtiesu (turpmāk arī - Bāriņtiesa) un 



apstiprināja tās sastāvu. Par Bāriņtiesas loceklēm tika ievēlētas Gunita Januma, Lolita Prancīte 

un Aija Zemesarāja. Atbilstoši lēmumā noteiktajam Bāriņtiesa darbību uzsāka 2009.gada 

1.oktobrī, tādējādi, minētajām Bāriņtiesas loceklēm pilnvaru termiņš izbeidzas 2014.gada 

30.septembrī. Gunita Januma, Lolita Prancīte un Aija Zemesarāja 2014.gada 12.augustā ir 

iesniegušas iesniegumus, kuros apliecina vēlmi turpināt darbu Bāriņtiesā. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 20.augustā un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu 

likuma 9.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.240/8 pielikumā) 

 

27. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.371/14 „Par 

Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

  

 ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu 

izdarīšanu Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.371/14 „Par Dobeles 

novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” sakarā ar to, ka Sociālais dienests ĢAC 

“Lejasstrazdi” ir reģistrējis jaunu pakalpojumu veidu -  uzturēšanās īslaicīgās sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas centrā bērniem. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 20.augustā, Finanšu un budžeta 

komitejas sēdē  20.augustā un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS izsaka viedokli, ka tabulas noformējumā būtu 

jānorāda mērvienības, lai var saprast. 

SANDRA RASIŅA paskaidro, ka lēmums tiks publicēts, pievienojot apvienotu 

pielikumu. 

Citu jautājumu deputātiem nav. 

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, Z.BERGS, 

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

K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.241/8 pielikumā) 

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.50 

 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2014.gada 30.septembrī, plkst.14.00 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(01.09.2014.) 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(01.09.2014.) 

 

 

 
 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.215/8 

 

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

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 5.augustā saņemto sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „AKL, SIA”, reģ. Nr.40003402897, juridiskā adrese: „Agra”, Krimūnu pag., 

Dobeles nov., LV-3719, valdes locekles Ilzes Jakas iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes 

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

vienības ar kadastra apzīmējumu 46840060015 59,0 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās 

un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

„Lielstiļļi”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46840060015, platība 

59,0 ha, 1998.gada 15.oktobrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.118 uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AKL, SIA” 

vārda. 

 

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AKL, SIA” vēlas sadalīt īpašuma „Lielstiļļi” zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 46840060015, 59,0 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 12.jūnija sēdes Nr.13 lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2014.gada 23.jūlijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1 

panta pirmo 

daļu un 19.panta otro daļu, 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 

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

46840060015. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 57,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

mailto:dome@dobele.lv


2.2. zemes vienībai ar platību 1,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 57,5 ha: 

3.1.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kV; 

3.1.2. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kV; 

3.1.3. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; 

3.1.4. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; 

3.1.5. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; 

3.1.6. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; 

3.1.7. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

3.1.8. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 1,5 ha: 

3.2.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kV; 

3.2.2. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem 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 

28.08.2014.          Nr.216/8 
 

 

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

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 5.augustā saņemto Xxxx Xxxxxx, 

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

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jauntīsmeri” Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 46460040018 3,28 ha platībā sadalīšanai trīs zemes vienībās un 

iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

„Jauntīsmeri”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46460040018, 

platība 3,28 ha, 2014.gada 27.janvārī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.45 uz Xxxx Xxxxxx vārda. 

 

2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Jauntīsmeri” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

46460040018, 3,28 ha platībā trīs zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 12.jūnija sēdes Nr.13 lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

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

2014.gada 23.jūlijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1 

panta pirmo 

daļu un 19.panta otro daļu, 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 „Jauntīsmeri” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46460040018.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 1,14 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 1,00 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 
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2.3. zemes vienībai ar platību 1,14 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 1,14 ha – 7315030100 - ceļa servitūta teritorija.; 

3.2. zemes vienībai ar platību 1,00 ha: 

3.2.1. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 Kv; 

3.2.3.  7315030100 - ceļa servitūta teritorija; 

3.2.4.  7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; 

3.3.zemes vienībai ar platību 1,14 ha: 

3.3.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV; 

3.3.2. 7315030100 - ceļa servitūta teritorija; 

3.3.3. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; 

3.3.4. 7316020100- zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. 

 

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 

28.08.2014.          Nr.217/8 

 

Par nekustamā īpašuma „Gaisiņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 11.augustā saņemto Xxxx Xxxxxx, 

dzīvo xxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Gaisiņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

46420020019 8,2 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības 

projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Gaisiņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Gaisiņi”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46420020019, 8,2 ha 

platībā 1997.gada 6.martā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.87 uz Xxxx Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Gaisiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

46420020019, 8,2 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 29.maija sēdes Nr.11 lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2014.gada 23.jūlijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1
 panta pirmo 

daļu un 19.panta otro daļu, 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.punktu 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 

„Gaisiņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46420020019.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 1,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

2.2. zemes vienībai ar platību 7,2 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 1,0 ha: 

3.1.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV; 

3.1.2. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV; 

3.1.3. 7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts 

reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos; 

3.1.4. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 7,2 ha: 

3.2.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV; 

3.2.2. 7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts 

reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos; 

3.2.3. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.218/8 

 

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

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 15.augustā saņemto Xxxx Xxxxxxx, 

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

projektu nekustamā īpašuma „Jaungaviļas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 46460100083 11,4 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto 

zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

„Jaungaviļas”), kopējā platība 53,9 ha, kas sastāv no trīs zemes vienībām- ar kadastra 

apzīmējumu 46460100082, ar platību 1,7 ha, ar kadastra apzīmējumu 46460100083, ar platību 

11,4 ha un ar kadastra apzīmējumu 46460100084, ar platību 40,8 ha, 1997.gada 11.decembrī 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 239 uz Xxxx Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Jaungaviļas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

46460100083 11,4 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 26.jūnija sēdes Nr.14 lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2014.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 otro daļu, 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 

„Jaungaviļas” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46460100083.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 1,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

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

ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 1,5 ha: 

3.1.1. 7311020102 - no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un 

dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos; 

3.1.2.7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 9,9 ha: 

3.2.1. 7311020102 - no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un 

dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos; 

3.2.2. 7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem 

autoceļiem lauku apvidos. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 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 

28.08.2014.          Nr.219/8 

 

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

projekta apstiprināšanu 

 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 18.augustā saņemto Xxxx Xxxxxx, 

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

projektu nekustamā īpašuma „Lejasmūrnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 46460060026 15,6 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto 

zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

„Lejasmūrnieki”), kopējā platība 21,3 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem: 46460060005 ar platību 5,7 ha un 46460060026 ar platību 15,6 ha, 1995.gada 

28.septembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.61 uz Xxxx Xxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Lejasmūrnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

46460060026 15,6 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 24.jūlija sēdes Nr.16 lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2014.gada 11.augustā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1
.panta pirmo 

daļu un 19.panta otro daļu, 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 

„Lejasmūrnieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46460060026.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

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

ir lauksaimniecība; 
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2.2. zemes vienībai ar platību 11,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu zemes vienībai ar platību 4,4 ha – 

7311020204 - no 25 līdz 100 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpnes vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos - 0,9 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 

28.08.2014.          Nr.220/8 

 

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta 

pirmo daļu un Dobeles pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un Dobeles novada 

domes noslēgtajiem dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu pirkuma līgumiem, ievērojot to, ka 

dzīvojamās mājās privatizēti visi dzīvokļi un neapdzīvojamās telpas, un to īpašniekiem 

nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IZBEIGT pašvaldības īpašuma tiesības uz Dobeles novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu Puķu iela 1, Dobelē, Dobeles novadā.  

 

2. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai veikt darbības lēmuma 

1.punktā minēto īpašumu tiesību nostiprinājumu dzēšanai Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.221/8 

 

 

Par pašvaldībai piederošās zemes nomu 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un Dobeles novada domes 2010.gada 25.marta 

lēmumu Nr.72/5 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksas minimālajiem apmēriem”, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IZNOMĀT uz 10 gadiem Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā adrese: 

xxxxxxxx neapbūvētu zemesgabalu “Dandari”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

(kadastra apzīmējums 4652 005 0408) 0,4199 ha platībā individuālās dzīvojamās mājas 

būvniecībai. 

2. Nomniekam objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

3. NOTEIKT zemesgabala  nomas maksu 1,5 % apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības. 

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

nodokli likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.222/8 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.36 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.36 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā, īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 

31,2 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma 

tirgus vērtību EUR 900,00 (deviņi simti euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu 

un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx nekustamo īpašumu - 

dzīvokli Nr.36 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 31,2 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 312/23350 domājamās 

daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4652 006 0113 001 

036). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 

1000,00 ( viens tūkstotis euro). 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.223/8 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Nr.29 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas Nr.29 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums Upes iela 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no 

četrstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 3956 kv.m., kadastra numurs 4652 006 0113, 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 1000 0053 3719 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 Dzīvojamās telpas Nr.29 Upes ielā 1 platība ir 13,5 kv.m. Telpa nav izīrēta un tā nav 

nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvojamai telpai ir EUR 300,00 (trīs 

simti euro). 

 

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

pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvojamo telpu Nr.29 Upes ielā 1, 

Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 13,5 kv.m. platībā un pie telpas piederošās 

kopīpašuma 135/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4652 006 0113 001 029). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 400,00 

(četri simti euro). 

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 

28.08.2014.          Nr.224/8 

 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 “Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.13 “Akācijas 8”, Akācijās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā, īrnieces Xxxx Xxxxxx iesniegumu par īrētā četristabu dzīvokļa ar 

kopējo platību 84,1 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto 

nekustamā īpašuma tirgus vērtību EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti euro), saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo 

daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx nekustamo īpašumu - 

dzīvokli Nr.13 “Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 84,1 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 841/13522 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4672 006 

0109 001 013). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 

4300,00 (četri tūkstoši trīs simti euro). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.225/8 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 15, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 28.jūlijā saņemts Xxxx Xxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 

zemesgabalu Zemgales ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals Zemgales ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā 

ar kadastra Nr.4601 011 5105 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 5868 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 538 kv.m. 

 Uz zemesgabala atrodas Xxxx Xxxxxx tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja ar 

kadastra apzīmējumu 4601 011 5105 001. 

2014.gada 10.aprīlī pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar Xxxx Xxxxxx. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 1900,00 (viens 

tūkstotis deviņi simti euro). 

 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - apbūvētu 

zemesgabalu Zemgales ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 011 5105, 

538 kv.m. platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 2200,00 

(divi tūkstoši divi simti  euro). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.226/8 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 7A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 5.jūnijā saņemts Xxxx Xxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 

zemesgabalu Kalna ielā 7A, Dobelē, Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals Kalna ielā 7A, Dobelē, Dobeles novadā ar 

kadastra Nr.4601 005 6602 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 5383 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Zemesgabala platība – 1360 kv.m. 

 Uz zemesgabala atrodas Xxxx Xxxxxx tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja, 

saimniecības ēka un šķūnis ar kadastra apzīmējumiem: 4601 005 6602 001, 4601 005 6602 002 

un 4601 005 6602 003. 

2011.gada 26.augustā noslēgts zemes nomas līgums ar Xxxx Xxxxxx. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 4400,00 (četri 

tūkstoši četri simti euro). 

 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - 

apbūvētu zemesgabalu Kalna ielā 7A, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 005 

6602, 1360 kv.m. platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 4500,00 

(četri tūkstoši pieci simti euro). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.227/8 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 64” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Pokaiņi 64” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu.  

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pokaiņi 64” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4672 009 0038 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 6343 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. 

 

Zemesgabala platība – 0,0452 ha.  

  

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 600,00 (seši 

simti euro). 

 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta 

septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pokaiņi 64” 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 009 0038, 0,0452 ha platībā 

(kadastra apzīmējums 4672 009 0064). 

2. NOTEIKT  lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 800,00 

(astoņi simti euro). 

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 

28.08.2014.          Nr.228/8 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stīgas” Penkules pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Stīgas” Penkules pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.  

 Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Stīgas” Penkules pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4684 003 0023 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Penkules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 3656 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. 

 Zemesgabala platība 3,03 ha. 

Uz zemesgabala atrodas ēkas – kalte un saimniecības ēka ar nenoskaidrotu piederību. 

2010.gada 27.oktobrī zeme iznomāta ēku lietotājam Xxxx Xxxxx. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 7400,00 (septiņi 

tūkstoši četri simti euro). 

 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta 

septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Stīgas”, 

Penkules pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4684 003 0023, 3,03 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 8000,00 

(astoņi tūkstoši euro). 

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 

28.08.2014.          Nr.229/8 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža Peizes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Meža Peizes” Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību 148,7 kv.m., atsavināšanu. 

 Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja “Meža Peizes”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra numuru 4652 506 0010 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā 

Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0044 2136 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 600,00 

(seši simti euro).  

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

pirmo daļu, 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju “Meža Peizes” Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā, 148,7 kv.m. platībā, kadastra numurs 4652 506 0010. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 750,00 

(septiņi simti piecdesmit euro). 

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 

28.08.2014.          Nr.230/8 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atkārtotu izsoli 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošu zemesgabalu Priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā un uz tā esošo būvi – katlu māju ar kopējo platību  491,1 kv.m., atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums – zemesgabals Priežu ielā 7A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra numuru 4646 001 0185 0,1416 ha platībā un uz tā esošā katlu māja reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 

1000 0053 0485 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 7000,00 

(septiņi tūkstoši euro). 

 Saskaņā ar Dobeles novada domes lēmumiem (2014.gada 24.aprīlī un 2014.gada 

26.jūnijā) pārdot nekustamo īpašumu priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atklātā izsolē, ir rīkotas divas izsoles, kuras bija nesekmīgas. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrajā daļā noteikts, ka pēc 

otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var noteikt 

trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no 

nosacītās cenas, vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli. 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta 

septīto daļu un 9.panta otro daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu Priežu ielā 7A, Gardenē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,1416 ha platībā un būvi ar kopējo platību 491,1 kv.m. 

 2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2800,00 

(divi tūkstoši astoņi simti euro) t.sk. zemei EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro) un būvei 

– katlu mājai EUR 500,00 (pieci simti euro). 

 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 

28.08.2014.          Nr.231/8 

 

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

nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks” 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta otrās daļas 

3.punktu un Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 

„Dobeles novada pašvaldības nolikums” 77.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

NODOT SIA „Dobeles namsaimnieks” apsaimniekošanā ar 2014.gada 1.septembri 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Grantiņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra apzīmējums 46800020147, 1,46 ha platībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.232/8 

 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā saņemto biedrības „Elise”, reģistrācijas 

Nr.40008144184, juridiskā adrese: Skolas iela 13, Auri, Auru pag., Dobeles nov., iesniegumu 

par telpu „Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā, ievērojot to, ka biedrībai „Elise” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu un 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās 

daļas 4.
1
 punktu un 5.panta sesto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT biedrībai „Elise”, reģistrācijas Nr.40008144184, juridiskā adrese: Skolas iela 13, 

Auri, Auru pag., Dobeles nov., bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem un 1 mēnesi 

nedzīvojamās telpas „Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra apzīmējumu 46720050183002, 85,7 kv.m. platībā. 

 

2. SLĒGT ar biedrību „Elise” patapinājuma līgumu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.233/8 

 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo daļu un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ievērojot Nekustamā īpašuma 

objektu 2014.gada 13.augusta izsoles protokolu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala 0,0465 ha platībā “Galenieki 128” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra Nr.4660 006 0128, izsoles rezultātus un slēgt nomaksas pirkuma līgumu ar 

Xxxx Xxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, par minētā īpašuma atsavināšanu par 

1150,00 euro, nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 31.augustam. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 

zemesgabala 313 kv.m. platībā un uz tā atrodošos būvju: dzīvojamās mājas un šķūņa Zaļā 

ielā 18, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4601 0124 335 izsoles rezultātus un slēgt 

pirkuma līgumu ar Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, par minētā īpašuma 

atsavināšanu par 4900,00 euro. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.234/8 

 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.78/3 

 „Par Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās  

komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.78/3 „Par Dobeles novada 

pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” 

šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot lēmuma daļā „Komisijas locekļi” vārdus „Linda Rēdliha - Jaunbērzes kultūras 

nama direktore”. 

 

2. Papildināt lēmumu daļā „Komisijas locekļi” ar vārdiem „Evita Zute – Dobeles novada 

Bikstu kultūras un atpūtas centra direktore.” 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.235/8 

 

 

Par Dobeles novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 

 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ:  

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada Sociālā dienesta nolikumu (pielikumā). 

2. ATZĪT par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes: 

2.1. 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.75/6 „Par Dobeles novada Sociālā dienesta nolikuma 

apstiprināšanu“. 

2.2. 2010.gada 29.jūlija lēmumu Nr.202/12 „Par grozījumiem Dobeles novada domes 

2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.75/6 „Par Dobeles novada Sociālo lietu pārvaldes 

nolikuma apstiprināšanu“ un Dobeles novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā“. 
 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Pielikums 

Dobeles novada domes 

2014.gada 28.augusta 

sēdes lēmumam Nr.235/8 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes  

2014.gada 28.augusta lēmumu Nr.235/8  

 

Dobeles novada Sociālā dienesta 

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu un 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Dobeles novada Sociālais dienests (turpmāk - «Dienests») ir Dobeles novada pašvaldības 

iestāde (turpmāk - «Pašvaldība»), kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos 

pakalpojumus Pašvaldības iedzīvotājiem. 

1.2. Lēmumu par Dienesta izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dobeles novada 

dome (turpmāk - «Dome»). 

1.3. Dienests atrodas Pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā. 

1.4. Dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta 

noteikumus, Domes pieņemtos saistošos noteikumus un citus normatīvos aktus, kā arī šo 

Nolikumu. 

1.5. Dienesta darbība tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts mērķdotācijām 

un Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Dienestam ir tiesības saņemt ziedojumus 

un dāvinājumus. 

1.6. Dienestam ir zīmogs ar Latvijas valsts mazā ģerboņa attēlu un Dienesta pilnu nosaukumu, 

kā arī  noteikta parauga veidlapa. 

1.7. Dienesta juridiskā adrese ir: Edgara Francmaņa iela 6, Dobelē, Dobeles novadā, LV 3701. 

 

2. Dienesta funkcijas un uzdevumi 

2.1. Dienesta funkcijas ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt 

sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt 

materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm, personām, lai 

apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdalību savas 

situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, saskaņā 

ar personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. 
 

2.2. Dienesta uzdevumi ir: 

2.2.1. veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

2.2.2. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās 

ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras 

mailto:dome@dobele.lv


aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, 

personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas 

nepieciešams; 

2.2.3. novērtēt klienta vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās 

zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus; 

2.2.4. noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem 

pasākumiem; 

2.2.5. sniegt sociālo palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

2.2.6. administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības sniegšanai; 

2.2.7. novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības kvalitāti; 

2.2.8. veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības 

koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un 

piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē; 

2.2.9. informēt iedzīvotājus par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo 

palīdzību, to saņemšanas kārtību. 

 

3. Dienesta tiesības 

3.1. Dienestam ir tiesības: 

3.1.1. pieprasīt un saņemt no valsts un Pašvaldības institūcijām, fiziskām un juridiskām 

personām informāciju, kas nepieciešama Dienesta kompetencē esošo jautājumu 

risināšanai; 

3.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas par 

personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, 

bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, 

ienākumiem un personas piederošajiem īpašumiem, kā arī dokumentus, kas apliecina 

ziņu patiesumu, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai Dienests pieņemtu lēmumu par sociālā 

pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu; 

3.1.3. ievērojot likumā noteikto kārtību, iesaistīt darbspējīgos klientus darba un sociālo 

prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, kā arī darbos 

pašvaldības teritorijā; 

3.1.4. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par darbu izpildi vai pakalpojumu 

sniegšanu, kas nepieciešami Dienesta  darbības nodrošināšanai; 

3.1.5. sniegt maksas pakalpojumus normatīvajos aktos kārtībā; 

3.1.6. saņemt ziedojumus un dāvinājumus; 

3.1.7. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

 
4. Dienesta struktūra  

 

4.1. Dienesta darbību plāno, vada, organizē un koordinē Dienesta vadītājs, Dienesta vadītāja 

vietnieks un struktūrvienību vadītāji, atbilstoši savai kompetencei. 

4.2. Dienesta struktūru veido: 

4.2.1. Administratīvais personāls; 

4.2.2. Sociālās palīdzības daļa; 

4.2.3. Sociālā atbalsta daļa darbam ar ģimenēm un bērniem; 

4.2.4. Sociālā atbalsta daļa darbam ar pilngadīgām personām. 

4.3. Dienestam pakļautas šādas struktūrvienības: 

4.3.1. Sociālo pakalpojumu centrs; 

4.3.2. Grupu dzīvokļi; 

4.3.3. Aprūpes mājās birojs; 

4.3.4. Ģimenes atbalsta centrs “Lejasstrazdi”. 

4.4. Dienesta struktūrvienību darbību nosaka Dienesta vadītāja apstiprināti reglamenti. 



4.5. Dienesta vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. 

4.6. Dienesta vadītājs: 

4.6.1. nodrošina Dienesta darbību un funkciju izpildi saskaņā ar tā uzdevumiem; 

4.6.2. vada un organizē Dienesta administratīvo darbu, veido Dienesta struktūru un 

apstiprina amatu sarakstu, saskaņojot ar Pašvaldības izpilddirektoru; 

4.6.3. nosaka pakļautībā esošo darbinieku amata pienākumus un slēdz darba līgumus; 

4.6.4. izstrādā Dienesta darbības un attīstības koncepciju, darbības plānu un budžeta 

tāmes projektu un iesniedz to apstiprināšanai Domē; 

4.6.5. koordinē un pārrauga Dienesta pakļautībā esošo struktūrvienību budžeta 

pieprasījumu projektu izstrādi un seko līdzi to izpildei; 

4.6.6. atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar Dienesta finanšu līdzekļiem un slēdz 

uzņēmuma, saimnieciskos un citus līgumus, atbild par finanšu līdzekļu racionālu 

izmantošanu; 

4.6.7. organizē Dienesta struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidēšanu, 

saskaņojot ar Pašvaldības izpilddirektoru, un iesniedz Domei apstiprināšanai; 

4.6.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dienestu attiecībās ar trešajām personām; 

4.6.9. atbilstoši savai kompetencei izdod pilnvaras un rīkojumus; 

4.6.10. veic citus pienākumus atbilstoši amata aprakstam un normatīvo aktu prasībām. 

 

5. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana 

 

5.1. Dienesta darbības tiesiskumu nodrošina vadītājs. 

5.2. Dienesta darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

Dienesta vadītājam. 

5.3. Dienesta izdotos administratīvos aktus vai Dienesta vadītāja faktisko rīcību 

privātpersona var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā 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 

28.08.2014.          Nr.236/8 

 

 

Par grozījumiem Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” nolikumā 

 
 

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

dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis“ nolikumā (apstiprināts 

ar 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.157/9) grozījumus: 

 

1. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 

,,PII darbojas grupas ar latviešu mācību valodu bērniem no 1 gada 2 mēnešu līdz 7 gadu 

vecumam.” 

2. Izteikt 13.1.punktu šādā redakcijā: 

,,vecumā no 1 gada 2 mēnešiem līdz 3 gadiem - 16 bērni;”. 

 

3. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā: 

,,Darba kārtības noteikumi tiek izstrādāti saskaņā ar Ģenerālvienošanos starp Dobeles 

novada Izglītības pārvaldi, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

Dobeles starpnovadu organizāciju, arodbiedrības „Latvijas Izglītības vadītāju asociācija” 

Dobeles pirmorganizāciju un iestāžu, kurās nav arodorganizācijas, darbinieku pārstāvi 

(turpmāk - Ģenerālvienošanās). Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos 

apstiprina vadītājs, saskaņojot ar iestādes padomi.”. 

 

4. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā: 

“Noteikumus par darba tiesisko attiecību saturu iestādē regulē Ģenerālvienošanās.”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.237/8 

 

 

Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 

darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā 2014./2015.mācību gadā” 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 2009.gada 

22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT noteikumus „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā 

2014./2015.mācību gadā” (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu 

Nr.269/11 „Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā” 

apstiprināšanu”. 
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Pielikums 

Dobeles novada domes 

2014.gada 28.augusta 

sēdes lēmumam Nr.237/8 

 

 

 
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 

2014.gada 28.augusta 

sēdes lēmumu Nr.237/8 

 

2014.gada 28.augustā         Dobelē 

 

 

NOTEIKUMI 

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai Dobeles novadā 

2014./2015.mācību gadā 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 

izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem 

Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk - 

mērķdotāciju) Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās, 

profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestādes (turpmāk – izglītības iestādes) 

pedagogu darba samaksai. 

2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem aprēķina un sadala Dobeles novada Izglītības pārvalde (turpmāk – 

Izglītības pārvalde), ievērojot šādus rādītājus: 

2.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē; 

2.2. izglītojamo skaits klasē; 

2.3. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas. 

3. Pedagoģisko likmju skaitu, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algas likmi nosaka 

laika posmam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un no 1.septembra līdz 

31.decembrim. 
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4. Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka Izglītības pārvalde, ņemot vērā 

izglītojamo skaitu (tai skaitā izglītojamo skaitu pirmsskolas grupās pie pamatskolām). 

5. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot pedagogu 

tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām, paredzot tajā 

finansējumu: 

5.1. kvalitatīvas izglītības apguves un izglītojamo interesēm atbilstoša piedāvājuma 

nodrošināšanai un atbilstoša atalgojuma pedagogiem nodrošināšanai: 

5.1.1. iestādes izglītības programmas (-u) īstenošanai; 

5.1.2. par klases audzināšanu; 

5.1.3. par gatavošanos stundām (nodarbībām); 

5.1.4. par rakstu darbu labošanu; 

5.1.5. par individuālo darbu ar izglītojamiem izglītības iestādes ilgstoši slimojošo 

skolēnu apmācībai; 

5.1.6. par pulciņa vadīšanu; 

5.1.7. par pagarinātas dienas grupas vadīšanu; 

5.2. par iegūto kvalitātes pakāpi; 

5.3. atalgojuma nodrošināšanai mācību priekšmetu skolotājiem, kuri veic novada metodiskās 

apvienības vadītāja pienākumus, atbilstoši Izglītības pārvaldes rīkojumam; 

5.4. rezerves fonda veidošanai, paredzot finansējumu pedagogu aizvietošanai slimības laikā, 

pedagoga darba stāža izmaiņām, pēkšņai noteikšanai mājas apmācības ilgstoši 

slimojošam izglītojamajam, pedagogu atvaļinājumu kompensācijām un piemaksām par 

papildu pedagoģisko darbu. 

6. Lai nodrošinātu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību 

priekšmetu un stundu plāna izpildi visām skolām, mērķdotāciju sadalot, iestādes ievēro šādus 

kritērijus: 

6.1. klases audzināšanas stundas tarificē: 

6.1.1. līdz 15 izglītojamajiem klasē – līdz 4 stundām; 

6.1.2. 16 līdz 25 izglītojamie klasē – līdz 5 stundām; 

6.1.3. 26 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 6 stundām; 

6.2. mācību stundu (nodarbību) sagatavošanai: 

6.2.1. vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību priekšmetu pedagogiem 

tarificē līdz 2 stundām nedēļā par vienu darba likmi; 

6.2.2. pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem tarificē līdz 4 darba stundām nedēļā par 

vienu darba likmi; 

6.3. rakstu darbu labošanai par vienu darba likmi tarificē: 

6.3.1. valodās, literatūrā un matemātikā: 

6.3.1.1. līdz 15 izglītojamajiem klasē - līdz 4 stundām; 

6.3.1.2. 16 līdz 25 izglītojamie klasē - līdz 5 stundām; 

6.3.1.3. 26 un vairāk izglītojamo klasē - līdz 6 stundām; 

6.3.2. citos mācību priekšmetos – līdz 1 stundai nedēļā neatkarīgi no izglītojamo skaita; 

6.3.3. vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs individuālajam darbam ar 

izglītojamajiem mācību priekšmetos par vienu darba likmi tarificē līdz 2 stundām. 

Valsts ģimnāzijā var tarificēt vairāk par 2 darba stundām esošā darba samaksas 

fonda ietvaros; 

6.3.4. profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes 

mūzikas un mākslas izglītības programmas, (solfedžo, mūzikas literatūru, kultūras, 

mākslas dizaina vēsturi, mākslas valodas pamatus) 1 stundu par vienu darba likmi 



nedēļā. 

7. Izglītības un izglītības atbalsta iestādes vadītājs tarifikācijas saskaņo Izglītības pārvaldē. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.08.2014.          Nr.238/8 

 

 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrēšanu 

  

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

dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu 

Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 33. un 38.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi“ 6. un 7.punktu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Pārreģistrēt 2012.gada 19.martā izdoto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju Nr.3 (turpmāk – Atļauja) smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Silkalni II” 

no akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda uz valsts akciju sabiedrības 

„Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda. 

2. Noteikt Atļaujas derīguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim. 

3. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas 71,15 euro samaksas Dobeles novada pašvaldības 

budžetā. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.239/8 

 

 

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Be active, be sustainable!” (“Esi aktīvs, esi ilgtspējīgs!”) realizācijai 

 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā līgumu Nr.LV-31-E83-

2013-R3 (noslēgts 31.01.2014. ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru), Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt biedrībai „Dobeles Jauniešu dome” projekta „Be active, be sustainable!” (“Esi 

aktīvs, esi ilgtspējīgs!”) realizācijai priekšfinansējumu 1 183,76 euro (viens tūkstotis viens simts 

astoņdesmit trīs euro 76 centi) apmērā. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.240/8 

 

Par Dobeles novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 

 

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu bāriņtiesas locekļus ievēlē pašvaldības 

dome uz pieciem gadiem. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 

"Bāriņtiesas darbības noteikumi" 4.punktā noteikts, ka bāriņtiesas locekļu pilnvaras sākas pēc 

viņu ievēlēšanas, ja dome nav noteikusi citu termiņu, savukārt 5.punktā noteikts, ka bāriņtiesas 

locekļu pilnvaru termiņš izbeidzas beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam. 

Dobeles novada dome 2009.gada 27.augustā ar lēmumu Nr.83/8 „Par Dobeles novada 

bāriņtiesas izveidošanu“ izveidoja Dobeles novada bāriņtiesu (turpmāk arī - Bāriņtiesa) un 

apstiprināja tās sastāvu. Par Bāriņtiesas loceklēm tika ievēlētas Gunita Januma, Lolita Prancīte 

un Aija Zemesarāja. Atbilstoši lēmumā noteiktajam Bāriņtiesa darbību uzsāka 2009.gada 

1.oktobrī, tādējādi, minētajām Bāriņtiesas loceklēm pilnvaru termiņš izbeidzas 2014.gada 

30.septembrī. Gunita Januma, Lolita Prancīte un Aija Zemesarāja 2014.gada 12.augustā ir 

iesniegušas iesniegumus, kuros apliecina vēlmi turpināt darbu Bāriņtiesā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu 

likuma 9.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

  

1. IEVĒLĒT par Dobeles novada bāriņtiesas loceklēm: 

1.1. Gunitu Janumu, personas kods xxxxx-xxxx; 

1.2. Lolitu Prancīti, personas kods xxxxx-xxxx; 

1.3. Aiju Zemesarāju, personas kods xxxxx-xxxx. 

2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.08.2014.          Nr.241/8 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.371/14 „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 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.371/14 „Par 

Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt lēmuma 4.pielikuma 2.punktu jaunā redakcijā: 

2. Sociālie pakalpojumi     

2.1. Aprūpe mājās  1 stunda 2,13 3,94 

2.2. Grupu dzīvoklis:    

2.2.1. dzīvo viena persona 1 diennakts 2,21 10,81 

2.2.2. dzīvo divas personas 1 diennakts 1,78 - 

2.3. ĢAC „Lejasstrazdi”
1 

:    

2.3.1. bērna ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 1 mēnesis - 426,86 

2.3.2. uzturēšanās īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas centrā bērniem
3 

1 diennakts 2,00 2,50 

2.4. SPC
2
: 1 diena 2,60 10,42 

2.4.1. personas uzturēšanās Atbalsta centrā ģimenēm 1 diennakts - 31,30 

2.4.2. personas uzturēšanās Dienas centrā personām  

ar garīga rakstura  traucējumiem „Solis”  

1 diena 2,60 10,42 

 
 

   

2. Papildināt lēmuma 4.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā: 

„
3 

- Dobeles novadā deklarētai maznodrošinātai ģimenei (personai) (ģimene, kuras ienākumi uz  

vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 179,28) un daudzbērnu ģimenei 

(ģimene, kuras ikdienas aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, t.sk. audžuģimenē ievietoti un 

aizbildniecībā esoši bērni), piemēro atlaidi 50% apmērā no noteiktās maksas.“ 
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  4.pielikums 

Dobeles novada domes 

2013.gada 27.decembra 

lēmumam Nr.371/14 

(ar groz. 2014.gada 28.augusta 

domes lēmums Nr.241/8) 

Maksas pakalpojumi Dobeles novada Sociālajā dienestā  

 

Nr.p.k.  
Pakalpojums Mērvienība 

Cena 

EUR bez 

PVN 

Dobeles 

novada 

pašvaldīb

a 

Cena EUR 

bez PVN 

cita 

pašvaldība 

1. Materiālu sagatavošana    

1.1. Kopēšana    

1.1.1. melnbalts A4 formāts 1 lpp. 0,11 0,11 

1.1.2. melnbalts A3 formāts 1 lpp. 0,21 0,21 

2. Sociālie pakalpojumi    

2.1. Aprūpe mājās  1 stunda 2,13 3,94 

2.2. Grupu dzīvoklis:    

2.2.1. dzīvo viena persona 1 diennakts 2,21 10,81 

2.2.2. dzīvo divas personas 1 diennakts 1,78 - 

2.3. ĢAC „Lejasstrazdi”
1 

:    

2.3.1. bērna ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 1 mēnesis - 426,86 

2.3.2. uzturēšanās īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas centrā bērniem
3 

1 diennakts 2,00 2,50 

2.4. SPC
2
: 1 diena 2,60 10,42 

2.4.1. personas uzturēšanās Atbalsta centrā ģimenēm 1 diennakts - 31,30 

2.4.2. personas uzturēšanās Dienas centrā personām  

ar garīga rakstura  traucējumiem „Solis”  

1 diena 2,60 10,42 

3. Citi pakalpojumi    

3.1. Naktsmītne ar vienu gultas vietu    

3.1.1. SPC 
2
(bez ēdināšanas) 1 diennakts 7,11 7,11 

3.1.2. ĢAC „Lejasstrazdi” (bez ēdināšanas)  1 diennakts 7,11 7,11 

3.1.3. ĢAC „Lejasstrazdi” (ar ēdināšanu) 1 diennakts 14,23 14,23 

3.2. Infrasarkanā pirts 1 stunda 4,27 - 

3.3. Pēdu aprūpe 1 personai 7,11 7,11 

3.4 Fizioterapijas nodarbības 1 nodarbība 0,71 - 

3.5.. Veļas mazgāšana     

3.5.1. SPC 1 cikls ar 

klienta 

pulveri 

1,42 - 

3.5.2. Grupu dzīvokļi 1 cikls ar 

klienta 

pulveri 

0,71 - 

3.6. Dušas izmantošana (SPC) viena reize 1,71 - 

3.7. Darbinieku ēdināšana  pusdienas 

launags 

vakariņas 

1,28 

0,50 

1,00 

- 

4. Telpu izmantošana    

4.1. zāle (75 m
2
) ĢAC „Lejasstrazdi”  1 stunda 4,27 7,11 

4.2. zāle (42.9 m
2
) SPC 1 stunda 4,27 7,11 



1
 – Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi” 

2
 - Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrs 

3 
- Dobeles novadā deklarētai maznodrošinātai ģimenei (personai) (ģimene, kuras ienākumi uz  

vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 179,28) un daudzbērnu ģimenei 

(ģimene, kuras ikdienas aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, t.sk. audžuģimenē ievietoti un 

aizbildniecībā esoši bērni), piemēro atlaidi 50% apmērā no noteiktās maksas. 

 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja       S.Rasiņa 
 


