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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
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Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.02 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

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

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

KAUFMANE, AGITA JANSONE, EDGARS LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS 

ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS 

SPRIDZĀNS, IVARS STANGA 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja 

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

INGUNA PERSIDSKA, Juridiskās nodaļas juriste AIVA POLE-GRINŠPONA, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, 

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas 

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

DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, Izglītības pārvaldes 

vadītāja MARUTA VAĻKO, Izglītības pārvaldes finansiste ILZE ABRAMOVIČA, Būvvaldes 

vadītājs JĀNIS KUKŠA, Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE, Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE, datortīklu administrators GINTS DZENIS 

 

Sēdē piedalās: BJC arodbiedrības priekšsēdētājs Pēteris Freidenfelds, Krimūnu pamatskolas 

direktore Antonija Tabore, Administratīvās nodaļas praktikants Edgars Stavro, SIA „Dobeles 

EKO” pārstāvis Valdis Šaplaks, novada iedzīvotāji: Ilze Māra Kalniņa, Valentīna Petrova, Jurijs 

Oskirko, Andis Apšenieks, Saeimas deputāts Imants Parādnieks, laikraksta „Zemgale” nodaļas 

redaktore Baiba Pole, TV „Spektrs” pārstāvji - Sandra Leitāne, Andris Pāns 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija.  

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 1 papildus jautājumu 

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

apstiprināšanu”. 

Deputāti priekšlikumu atbalsta. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina balsot par papildus jautājuma „Par nekustamā 

īpašuma „Ozoli” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” 

iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā. 

mailto:dome@dobele.lv


 

Deputāti ar 17 balsīm PAR - (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par nekustamā 

īpašuma „Ozoli” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” 

domes sēdes darba kārtībā. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

1 (18/2) Par nekustamā īpašuma „Sila Neilandi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

2 (19/2) Par nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

3 (20/2) Par nekustamā īpašuma „Dainas” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

4 (21/2) Par nekustamā īpašuma „Puntes” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

5 (22/2) Par nekustamā īpašuma „Austrumi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

6 (23/2) Par nekustamā īpašuma Draudzības iela 7, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā sadalīšanu 

7 (24/2) Par nekustamā īpašuma „Maisiņi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

8 (25/2) Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 11, Penkules pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

9 (26/2) Par nekustamā īpašuma „Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu un atdalītas zemes vienības pievienošanu īpašumam „Ošlejas” 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

10 (27/2) Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

11 (28/2) Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

12 (29/2) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

13 (30/2) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

14 (31/2) Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.86/4 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu” 

15 (32/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

16 (33/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

17 (34/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

18 (35/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

19 (36/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.35 Priežu ielā 26, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

20 (37/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.39 Bērzes ielā 7, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

21 (38/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Počās”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

22 (39/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 „Počās”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

23 (40/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunstakles” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

24 (41/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 18, Dobelē, Dobeles novadā 



atsavināšanu 

25 (42/2) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.141/5 

„Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles 

namsaimnieks”” 

26 (43/2) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27 (44/2) Par grozījumu Dobeles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.75/3 „Par 

nodokļu administrācijas pilnvaroto amatpersonu lēmumu pieņemšanai” 

28 (45/2) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi  Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 

„Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības 

iestāžu izglītojamajiem”“ apstiprināšanu 

29 (46/2) Par Dobeles novada izglītības iestāžu likvidāciju un reorganizāciju 

30 (47/2) Par Pašvaldības finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas 

komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

31 (48/2) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Dobeles novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 

apstiprināšanu 

32 (49/2) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu 

33 (50/2) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Dobeles 

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

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi““ apstiprināšanu 

34 (51/2) Par Nolikuma „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles novada 

pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

35 (52/2) Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem” 

apstiprināšanu 

36 (53/2) Par grozījumu nolikumā „Par Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanas kārtību” 

37 (54/2) Par projekta „Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” 

iesnieguma iesniegšanu 

38 (55/2) Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tautas sporta bāzes „Ceļa Ēzeļi” 

attīstīšana” realizācijai 

39 (56/2) Par grozījumu Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas nolikumā 

40 (57/2) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2009.gada 13.augusta  lēmumā Nr.57/6 

„Par Dobeles novada Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

41 (58/2) Par SIA „Velsens” iesniegumu 

42 (59/2) Par Dobeles pilsētas Lauku ielas teritorijas iedzīvotāju iesniegumu 

Papildus 

43 (60/2) 

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

projekta apstiprināšanu 

Inform. Pārskats par Bāriņtiesas darbu 2013.gadā 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma „Sila Neilandi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Sila Neilandi” Jaunbērzes pagastā 

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

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā 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 2.punktu, 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.18/2 pielikumā) 
 

2. 

Par nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A, Dobelē sadalīšanai 

trijās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā 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 2.punktu, 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.19/2 pielikumā) 
 

3. 

Par nekustamā īpašuma „Dainas” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Dainas” Miltiņos, Bērzes pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, 2,3110 ha kopplatībā 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu jaunizveidotajiem 

īpašumiem. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.20/2 pielikumā) 
 

 

 



4. 

Par nekustamā īpašuma „Puntes” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Puntes” Auru pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām, 67,4 ha kopplatībā sadalīšanu divos 

atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu jaunizveidotajiem īpašumiem. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.21/2 pielikumā) 
 

5. 

Par nekustamā īpašuma „Austrumi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Austrumi” Krimūnu pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, 4,62 ha kopplatībā 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu jaunizveidotajiem 

īpašumiem. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.22/2 pielikumā) 
 

6. 

Par nekustamā īpašuma Draudzības iela 7 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

Draudzības iela 7 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, 2,9 ha 

kopplatībā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu 

jaunizveidotajiem īpašumiem. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 



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

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

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

(Lēmums Nr.23/2 pielikumā) 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma „Maisiņi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Maisiņi” Jaunbērzes pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, 7,88 ha kopplatībā 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu jaunizveidotajiem 

īpašumiem. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.24/2 pielikumā) 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 11, Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

Ābeļu iela 11 Penkules pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, 8,0 ha kopplatībā 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu jaunizveidotajiem 

īpašumiem. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.25/2 pielikumā) 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu un 

atdalītās zemes vienības pievienošanu īpašumam „Ošlejas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Lieljukšas”, Jaunbērzes pagastā sadalīšanu un atdalītās zemes vienības 4,6 ha platībā 

pievienošanu īpašumam „Ošlejas”, Jaunbērzes pagastā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



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

33.panta pirmās daļas 4. un 5.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 

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

noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.26/2 pielikumā) 

 

 

10. 

Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu 

„Jaunzemnieki 219”, „Jaunzemnieki 219A” un „Jaunzemnieku dīķi” Auru pagastā, un „Pie 

Bērzupes skolas” Annenieku pagastā sastāvā esošu zemes vienību precizētās platības 

apstiprināšanu, ņemot vērā uzmērīšanas dabā rezultātus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.27/2 pielikumā) 

 

11. 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu 

„Jaunzemnieki 329”, „Jaunzemnieki 331”, „Jaunzemnieki 332”, „Jaunzemnieki 334” un 

„Jaunzemnieki 359A” Auru pagastā apvienošanu un nosaukuma „Jaunzemnieki 329” piešķiršanu 

jaunizveidotajam zemesgabalam, par nekustamo īpašumu „Jaunzemnieki 219” un „Jaunzemnieki 

219A” Auru pagastā apvienošanu un nosaukuma „Jaunzemnieki 219” piešķiršanu 

jaunizveidotajam zemesgabalam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.28/2 pielikumā) 

 

12. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

  ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu divām zemes vienībām - ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0182 

Krimūnu pagastā un ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0238 Bērzes pagastā. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.29/2 

pielikumā) 

 

13. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

  ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa maiņu divām zemes vienībām - ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0063 Bikstu pagastā un 

ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0272 Bērzes pagastā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome 

ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.30/2 pielikumā) 

 

14. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.86/4 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu ” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījuma izdarīšanu 

novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.86/4 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Nr.9 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu”  

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Ievērojot Dobeles novada pašvaldībā saņemto Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās 

nodaļas informāciju, ka ir veikta telpu grupas - dzīvokļa Nr.9 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes 

pagastā Dobeles novadā kadastrālā uzmērīšana un tās rezultātā ir precizēta norādītā dzīvokļa 

kopplatība, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.31/2 pielikumā) 

 

 

 

 

 



15. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 „Ružās”, Bērzes pagastā atsavināšanu, par Īpašuma 

konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.32/2 

pielikumā) 

 

16. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 „Ružās”, Bērzes pagastā atsavināšanu, par Īpašuma 

konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.33/2 

pielikumā) 

 

17. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 „Ružās”, Bērzes pagastā atsavināšanu, par Īpašuma 

konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts EDGARS LAIMIŅŠ uzdod precizējošu jautājumu par pirkuma maksas apmēru. 

AUSTRA APSĪTE sniedz atbildi. 

Deputātiem citu 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.34/2 

pielikumā) 

 

18. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 „Ružās”, Bērzes pagastā atsavināšanu, par Īpašuma 

konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.35/2 

pielikumā) 

 

19. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.35 Priežu ielā 26, Gardenē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.35 Priežu ielā 26, Gardenē, Auru pagastā atsavināšanu, par 

Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS norāda par lēmuma projektā minētās personas 

uzvārda precizēšanu  

Deputātiem citu 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.36/2 

pielikumā) 

 

 

 

 



20. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.39 Bērzes ielā 7, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.39 Bērzes ielā 7, Dobelē atsavināšanu, par Īpašuma 

konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to īrnieces meitai. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts IVARS PIRUŠKA izsaka viedokli. 

Deputātiem citu 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.37/2 

pielikumā) 

 

21. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Počās”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.2 „Počās”, Jaunbērzes 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 18.februārī 

un komitejā 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 un Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.38/2 pielikumā) 

 

22. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 „Počās”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.5 „Počās”, Jaunbērzes 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 18.februārī 

un komitejā 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.39/2 

pielikumā) 

 

23. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunstakles” Krimūnu pagastā,  

Dobeles novadā atsavināšanu 
 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Jaunstakles” Krimūnu pagastā atsavināšanu, par 

Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma summu pārdodot to personai, kuras tiesiskajā 

valdījumā atrodas uz  zemesgabala esošās ēkas. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā 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, 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu un 44.panta septīto daļu un 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.40/2 pielikumā) 

 

24. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 18, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - zemesgabala Zaļā ielā 18, Dobelē un uz tā esošo ēku 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 18.februārī 

un komitejā 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 5.panta pirmo daļu, 8.panta 

trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.41/2 pielikumā) 

 

 

 

 

 



25. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.141/5 

„Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles 

namsaimnieks”” 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījumu izdarīšanu 

novada domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.141/5 „Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu 

apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks”” pielikumā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 18.februārī 

un komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 „Dobeles novada pašvaldības 

nolikums” 77.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.42/2 pielikumā) 

 

26. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.5 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

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.pantā, 14.panta otrajā daļā, 

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

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.43/2 pielikumā) 

 

27. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.75/3 

„Par nodokļu administrācijas pilnvaroto amatpersonu lēmumu pieņemšanai” 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījuma 

izdarīšanu novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.75/3 „Par nodokļu administrācijas 

pilnvaroto amatpersonu lēmumu pieņemšanai” 2.punktā sakarā ar pāreju uz euro. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6. un 18.pantā noteikto, Dobeles novada dome 

ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.44/2 pielikumā) 

 



28. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi  

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus 

izglītības iestāžu izglītojamajiem”“ apstiprināšanu 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par grozījumu izdarīšanu 

pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles 

novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem ” sakarā ar to, ka 

SIA „Rīgas karte” ir mainījusi maksu par e-talona izsniegšanu nozaudēta, nozagta, bloķēta vai 

tehniski lietošanai neatbilstoša e-talona vietā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

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 16.punktu, Dobeles novada 

dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.45/2 pielikumā) 

 

29. 

Par Dobeles novada izglītības iestāžu likvidāciju un reorganizāciju 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par sagatavoto lēmuma projektu, 

kas paredz ar 2014.gada 1.augustu reorganizēt Naudītes pamatskolu par Naudītes pirmsskolas 

izglītības iestādi „Naudīte“, Lejasstrazdu pamatskolu par 6-klasīgu Lejasstrazdu sākumskolu un 

Krimūnu pamatskolu par 6-klasīgu Krimūnu sākumskolu, un pamato lēmuma pieņemšanas 

nepieciešamību, par galveno iemeslu šādam lēmumam nosauc bērnu skaita samazināšanos pēdējo 

piecu gadu laikā Dobeles novadā par 25 procentiem, akcentē mazo skolu skaita īpatsvaru novadā, 

iepazīstina ar apkopoto informāciju par skolēnu skaita izmaiņām, finanšu un izglītības kvalitātes 

nodrošinājuma situāciju visās novada izglītības iestādēs, īpaši pievēršot uzmanību skaitļiem un 

faktiem par situāciju Naudītes, Lejasstrazdu un Krimūnu pamatskolās, kā arī informē, ka skolēnu 

autobusi pilnībā nodrošina skolēnu nokļūšanu citās mācību iestādēs. MARUTA VAĻKO 

ziņojuma turpinājumā pamato lēmuma projekta daļu, kas paredz ar 2014.gada 1.augustu likvidēt 

interešu izglītības iestādi - Dobeles Bērnu un jauniešu centru, iepazīstina ar iestādes līdzšinējās 

darbības rezultātiem, izvērtē tos, paskaidro, ka liela daļa no Bērnu un jauniešu centra pulciņiem 

jau līdz šim darbojas izglītības iestādēs un ka tas ir modelis, uz kuru tiecamies, pieņemot šo 

lēmuma projektu, informē par Bērnu un jauniešu centra vadībai doto iespēju izvērtēt savu 

darbību, ieviešot jaunus darbības virzienus un ideju risinājumus, lai nenotiktu „dublēšanās un 

pārklāšanās“, bet pārmaiņas nav notikušas. MARUTA VAĻKO uzsver, ka neviens pulciņš netiks 

likvidēts. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un 

komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS aicina deputātus izteikt viedokli. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA lūdz vārdu un paskaidro, ka bijis Krimūnu pagasta padomes 

deputāts un Krimūnu pagasta padomes priekšsēdētājs, līdz ar to uzskata, ka viņam nav morālu 

tiesību pieņemt lēmumu šinī jautājumā, tāpēc balsojumā nepiedalās. 

Deputāts EDGARS GAIGALIS lūdz vārdu un paziņo, ka nepiedalās balsojumā, jo ir 

Bērnu un jauniešu centra darbinieks. 

Deputātiem citu jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsakās, ka šis jautājums ir grūts un sāpīgs, tomēr 

katram jāizdara izvēle un jāpieņem lēmums, ierosina balsot par lēmuma projektu. 



Lai nodrošinātu Dobeles novada pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu 

izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Dobeles novadā un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu un Izglītības likuma 23.panta otro daļu un Vispārējās izglītības likuma 7.panta 

otro daļu, Dobeles novada dome dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

E.LAIMIŅŠ, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,), PRET – 2 

(S.LUCAUA, I.STANGA), ATTURAS – nav, NEBALSO – 2 (E.GAIGALIS, K.ĻAKSA), 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.46/2 pielikumā) 

 

30. 

Par Pašvaldības finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas 

komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu 
 

ZIŅO deputāts, Sociālās komitejas priekšsēdētājs KASPARS ĻAKSA par Pašvaldības 

finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas komisijas nosaukuma 

grozīšanu, jauna sastāva apstiprināšanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu sakarā ar 

redakcionālu precizējumu izdarīšanu nolikumā. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

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 un 61.panta trešo 

daļu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.47/2 pielikumā) 

 

31. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Dobeles novada pašvaldības 

sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu 
 

  ZIŅO deputāts, Sociālās komitejas priekšsēdētājs KASPARS ĻAKSA par pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.4 „Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 

un samaksas kārtība” apstiprināšanu, paskaidro, ka saistošo noteikumu projekts sagatavots ar 

mērķi sakārtot novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu sistēmu, papildinot ar jauniem 

pakalpojumu veidiem, nodrošinot atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī citām 

personām, kuras saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt sociālos pakalpojumus. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 

2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 

6.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.48/2 pielikumā) 

 

 



32. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5_„Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Dobeles novadā”” apstiprināšanu 

 

  ZIŅO deputāts, Sociālās komitejas priekšsēdētājs KASPARS ĻAKSA par pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Dobeles novada 2009.gada 26.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”” apstiprināšanu, 

paskaidro, ka saistošo noteikumu projektā tiek precizēta nodaļa par dzīvokļa pabalstu, jaunā 

redakcijā izteikti 28.,30.,33.,36.punkti, un noteikumi tiek papildināti ar jaunu 54.punktu, 

precizējot dzīvokļa, veselības un ēdināšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmērus. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 

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

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.49/2 pielikumā) 

 

33. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Dobeles 

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

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi““ apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par grozījumu izdarīšanu 

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

vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi““, nosakot maksimālo maksu par 

pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Dobeles novadā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

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 16.punktu un 

Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.50/2 pielikumā) 

 

34. 

Par nolikuma „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles novada 

pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un  valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

 

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

budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” projekta 

apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un 

komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 



Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

5.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.670 „Kārtība, kādā 

pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšnas obligātajām iemaksām” noteikto, 

Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.51/2 pielikumā) 

 

35. 

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

apstiprināšanu 
 

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

naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem” projekta apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un 

komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. 

punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.52/2 pielikumā) 

 

36. 

Par grozījumu nolikumā „Par Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 

kārtību“ 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par grozījuma 

izdarīšanu nolikumā „Par Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību“. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.53/2 pielikumā) 

 

37. 

Par projekta „Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana“ 

iesnieguma iesniegšanu 
 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta 

„Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana“ iesnieguma iesniegšanu Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtajā kārtā, nosakot projekta finansējumu, un 

informē par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 



Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

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 27.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 

14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikuma 3.3.2. un 

28.14.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.54/2 pielikumā) 

 

38. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Tautas sporta bāzes „Ceļa Ēzeļi” attīstīšana” realizācijai 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 

piešķiršanu biedrībai „Tautas sporta bāze” projekta „Tautas sporta bāzes „Ceļa Ēzeļi” attīstīšana” 

realizācijai, informē par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS lūdz vārdu un paziņo, ka nepiedalās balsojumā. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 23.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un 

Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 2.augusta 

lēmumu Nr.06.6-11/13/1434 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 16 

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

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

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

nav, NEBALSO – 1 (V.REINFELDS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.55/2 

pielikumā) 

 

39. 

Par grozījumu Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas nolikumā 

 
ZIŅO deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks GUNTIS SAFRANOVIČS par grozījuma 

izdarīšanu Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas nolikuma 1.punktā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 61.panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.pantu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.56/2 pielikumā) 

 

 

 

 



40. 

Par grozījumiem  Dobeles novada domes 2009.gada 13.augusta  lēmumā  

Nr.57/6 „Par Dobeles novada Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par grozījumu izdarīšanu 

Dobeles novada Administratīvās komisijas nolikumā, saskaņā ar Latvijas administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteikto. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.februārī un komitejā 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 274.panta sesto daļu, 

279.panta otro daļu, 281.pantu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.57/2 pielikumā) 

 

41. 

Par SIA „Velsens” iesniegumu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto lēmuma projektu 

atteikt izskatīt pēc būtības SIA „Velsens” iesniegumu par pašvaldības būvvaldes 2012.gada 

11.jūnijā SIA „Agro Kaķenieki” izsniegtās būvatļaujas Nr.23 „Liellopu novietnes un šķidrmēslu 

lagūnas „Imantas ganības”” atcelšanu sakarā ar nokavētu administratīvā akta apstrīdēšanas 

termiņu. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.panta trešajā daļā noteikto, Dobeles 

novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.58/2 

pielikumā) 

 

42. 

Par Dobeles pilsētas Lauku ielas teritorijas iedzīvotāju iesniegumu 
 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par administratīvā 

akta formā sagatavoto lēmuma projektu sakarā ar saņemto Lauku ielas iedzīvotāju iesniegumu 

pret Biomasas koģenerācijas stacijas projekta realizēšanu nekustamajā īpašumā „Kurbadi”, 

Bērzes pagastā, kas kvalificējams kā novada pašvaldības būvvaldes 2013.gada 3.decembrī 

izsniegtā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.8-7/63 koģenerācijas stacijas „Kurbadi”, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā apstrīdēšana, un pamato lēmumu atstāt negrozītu Dobeles 

novada pašvaldības būvvaldes 2013.gada 3.decembra Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.8-

7/63. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2014.gada 18.februārī un 

komitejā apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punktu, 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.panta trešo, ceturto daļu, Ministru 

Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punktu, Dobeles 

novada dome ar 15 balsīm PAR – (Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 



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

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

(I.AUDERS) nav, ATTURAS – 1 (E.LAIMIŅŠ), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.59/2 pielikumā) 

 

43. 

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

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ozoli” Auru pagastā sadalīšanai trijās 

zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.60/2 pielikumā) 

 

 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē par novada Bāriņtiesas sagatavoto pārskatu par 

darbu 2013.gadā, domes deputātiem pārskata materiāli izsūtīti pa elektronisko pastu. 

 

Informācija pieņemta zināšanai. 
 
 

Sēde slēgta plkst. 15.25 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2014.gada 27.martā, plkst.14.00 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(06.03.2014.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(06.03.2014.) 

 
 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

 

27.02.2014.           Nr.18/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Sila Neilandi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 
 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 30.janvārī saņemto SIA 

„Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Sila Neilandi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra numuru 4668 003 0170 55,6 ha platībā sadalīšanai un iesniegto zemes ierīcības projektu, 

Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

īpašums „Sila Neilandi”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 003 

0678, platība 55,6 ha 2013.gada 21.maijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.189 uz Xxxx Xxxxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Sila Neilandi” četrās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 9.janvāra lēmumu Nr.1. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

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

2014.gada 24.janvārī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

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

1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

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

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

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

 

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

īpašumam „Sila Neilandi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 53,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,4 ha – kods 1002 – noliktavu apbūve; 
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2.3. zemes vienībai ar platību 1,0 ha – kods 1002 – noliktavu apbūve; 

2.4. zemes vienībai ar platību 0,3 ha – kods 1002 – noliktavu apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 53,9 ha: 

3.1.1. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem;  

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

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

3.1.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija; 

3.1.4. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju; 

3.1.5. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,4 ha: 

3.2.1. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

3.2.2. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem. 

 

3.3. zemes vienībai ar platību 1,0 ha: 

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

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

3.3.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija; 

3.3.3. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 

 

3.4. zemes vienībai ar platību 0,3 ha: 

3.4.1. 112050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

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

3.4.2. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.19/2 

 

Par nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 

27A Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46010010201 71027 kv.m. platībā sadalīšanai 

un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums Liepājas šoseja 27A Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

Liepājas šoseja 27A), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46010010201, 

platība 71027 kv.m., 2005.gada 16.augustā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000183014 uz Dobeles pilsētas pašvaldības 

vārda.  

 

2. Dobeles novada pašvaldības administrācija vēlas sadalīt īpašumu Liepājas šoseja 27A trijās 

zemes vienībās. 

 

3. Īpašuma Liepājas šoseja 27A zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles 

novada pašvaldības būvvaldes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.34. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2014.gada 6.februārī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

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

1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

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

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

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

 

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

Liepājas šoseja 27A Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46010010201.  

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 6,1884 ha – kods 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un 

citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 

pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa; 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,3043 ha – kods 0801 – komercdarbības objektu apbūve; 
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2.3. zemes vienībai ar platību 0,6100 ha – kods 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un 

citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 

pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 6,1884 ha: 

3.1.1. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un 

kabeļu kanalizāciju – 0,0328 ha; 

3.1.2. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un 

kabeļu kanalizāciju – 0,0006 ha; 

3.1.3. 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0024 ha;  

3.1.4. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0061 ha; 

3.1.5. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un 

ciemos ar normālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0182 ha; 

3.1.6. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un 

ciemos ar normālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,1697 ha; 

3.1.7. 12050602 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un 

ciemos ar normālo spriegumu līdz 110 kilovoltiem – 0,5345 ha; 

3.1.8. 120505 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju – 

0,0012 ha; 

3.1.9. 11020206 – ūdenstilpnes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0,1385 ha; 

3.1.10. 11020206 – ūdenstilpnes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0,1433 ha; 

3.1.11. 11020105 – ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0,1109; 

3.1.12. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,0517 ha; 

3.1.13. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,0149 ha; 

3.1.14. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0208 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,3043 ha: 

3.2.1. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0089 ha; 

3.2.2. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumā – 0,0099 ha; 

3.2.3. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0014 ha; 

3.2.4. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0533 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 

 

27.02.2014.           Nr.20/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Dainas” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 23.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Dainas” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

nekustamais īpašums „Dainas”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Dainas”, kadastra numurs 4652 005 0222 ar kopplatību 2,3110 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 1000 0003 8954 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Dainas” sastāv no divām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 005 0222, platība 0,8420 ha un 4652 005 0223, 

platība 1,4690 ha. Nekustamā īpašuma „Dainas” lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju 

apbūve. 

Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Dainas” divos atsevišķos īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Dainas” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

divos atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0222 0,8420 ha platībā – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0223 1,4690 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.21/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Puntes” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 21.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Puntes” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums 

„Puntes”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Puntes”, kadastra numurs 46460090007 ar kopplatību 67,4 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 105 uz Xxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Puntes” sastāv no trīs zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46460090008, platība 18,4 ha, 46460090103, platība 33,3 

ha un 46460100041, platība 15,7 ha. Nekustamā īpašuma „Puntes” lietošanas mērķis ir zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Puntes” divos atsevišķos īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Puntes” Auru pagastā, Dobeles novadā divos atsevišķos 

īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46460090008 18,4 ha platībā un 46460090103 

33,3 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460100041 15,7 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (kods 0101). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.22/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Austrumi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 28.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Austrumi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais 

īpašums „Austrumi”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Austrumi”, kadastra numurs 4672 006 0099 ar kopplatību 4,62 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 1000 0044 6484 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Austrumi” 

sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4672 006 0099 ar platību 1,01 ha un 

4672 006 0100 ar platību 3,61 ha. Nekustamā īpašuma „Austrumi” lietošanas mērķis ir zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Austrumi” divos atsevišķos īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Austrumi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0099 1,01 ha platībā - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0100 3,61 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.23/2 

 

Par nekustamā īpašuma Draudzības iela 7 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 11.februārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu par 

nekustamā īpašuma Draudzības iela 7, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk 

arī – nekustamais īpašums Draudzības iela 7) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums Draudzības iela 7, kadastra numurs 4668 003 0011 ar kopplatību 

2,9 ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 10 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums Draudzības iela 7 sastāv no 

divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4668 003 0011 ar platību 0,13 ha un 4668 003 

0012 ar platību 2,8 ha. Nekustamā īpašuma Draudzības iela 7 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Draudzības iela 7 divos atsevišķos 

īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu Draudzības iela 7 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā divos atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0011 0,13 ha platībā – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0012 2,8 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.24/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Maisiņi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Maisiņi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk 

arī – nekustamais īpašums „Maisiņi”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Maisiņi”, kadastra numurs 4668 003 0244 ar kopplatību 7,88 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 1000 0045 9216 uz Jaunbērzes pagasta padomes vārda. Nekustamais īpašums 

„Maisiņi” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4668 003 0244 ar platību 

3,43 ha un 4668 003 0202 ar platību 4,45 ha. Nekustamā īpašuma „Maisiņi” lietošanas mērķis ir 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Dobeles novada pašvaldības administrācija vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Maisiņi” 

divos atsevišķos īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Maisiņi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0244 3,43 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0202 4,45 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.          Nr.25/2 

 

Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 11 Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 19.februārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma Ābeļu iela 11, Penkules pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais 

īpašums Ābeļu iela 11) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums Ābeļu iela 11, kadastra numurs 4684 006 0013 ar kopplatību 8,0 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 75 uz Xxxx Xxxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums Ābeļu iela 11 sastāv no 

divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4684 006 0013 ar platību 1,1 ha un 4684 006 

0014 ar platību 6,9 ha. Nekustamā īpašuma Ābeļu iela 11 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Ābeļu iela 11 divos atsevišķos 

īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu Ābeļu iela 11, Penkules pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4684 006 0013 1,1 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4684 006 0014 6,9 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.26/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu un 

atdalītās zemes vienības pievienošanu īpašumam „Ošlejas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 20.decembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto SIA „Latvi Dan Agro”, reģistrācijas Nr.LV50003572581, iesniegumu par nekustamā 

īpašuma „Lieljukšas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu un atdalītās zemes vienības 

pievienošanu īpašumam „Ošlejas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums „Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

nekustamais īpašums „Lieljukšas”), kadastra Nr.4668 003 0098 ar kopplatību 66,0 ha reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.139 uz SIA „Latvi Dan Agro” vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: 4668 003 0098, platība 37,6 ha, 4668 003 0099, platība 23,8 ha un 4668 

003 0100, platība 4,6 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nekustamais īpašums „Ošlejas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

nekustamais īpašums „Ošlejas”), kadastra Nr.4668 003 0088 ar kopplatību 18,42 ha reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.120 uz SIA „Latvi Dan Agro” vārda. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4668 003 0088 platība 18,42 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve. 

Īpašnieks vēlas atdalīt no  nekustamā īpašuma „Lieljukšas” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4668 003 0100, 4,6 ha platībā un pievienot nekustamajam īpašumam „Ošlejas”. 

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

33.panta pirmās daļas 4. un 5.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 

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

noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT atdalīt no nekustamā īpašuma „Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0100 4,6 ha platībā un pievienot pie nekustamā 

īpašuma „Ošlejas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4668 003 0088. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma „Ošlejas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar platību 23,02 

ha lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003). 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.27/2 

 

Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

 

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT precizēto platību: 

 

1. 0,032 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460120225, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Jaunzemnieki 219” Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā; 

2. 0,027 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460120226, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Jaunzemnieki 219A” Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā; 

3. 0,067 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460120594, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Jaunzemnieku dīķi” Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā; 

4. 1,9 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420020191, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Pie Bērzupes skolas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sastāvā. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.28/2 

 

 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. APVIENOT nekustamos īpašumus „Jaunzemnieki 329”, kadastra numurs 4646 012 

0334, platība 0,06 ha, „Jaunzemnieki 331”, kadastra numurs 4646 012 0336, platība 0,087 ha, 

„Jaunzemnieki 332”, kadastra numurs 4646 012 0337, platība 0,09 ha, „Jaunzemnieki 334”, 

kadastra numurs 4646 012 0339, platība 0,064 ha un „Jaunzemnieki 359A”, kadastra numurs 

4646 012 0365, platība 0,068 ha, kas atrodas Auru pagastā, Dobeles novadā un piešķirt 

jaunizveidotajam zemesgabalam 0,369 ha platībā (lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo 

māju apbūve 0601) nosaukumu „Jaunzemnieki 329”, Auru pagasts, Dobeles novads. 

 

2. APVIENOT nekustamos īpašumus „Jaunzemnieki 219”, kadastra numurs 4646 012 

0225, platība 0,032 ha un „Jaunzemnieki 219A”, kadastra numurs 4646 012 0226, platība 0,027 

ha, kas atrodas Auru pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam zemesgabalam 0,059 

ha platībā (lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601) nosaukumu 

„Jaunzemnieki 219”, Auru pagasts, Dobeles novads. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.29/2 

 

 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 006 

0182 (platība 0,19 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 002 

0238 (platība 1,2 ha), Bērzes pagastā, Dobeles novadā. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.30/2 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0063 (platība 2,08 ha), 

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

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

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

2. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0272 (platība 2,79 ha), 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) uz dabas pamatnes, parki, 

zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas 

mērķa (kods 0501). 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.31/2 

 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.86/4 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu ” 

 

Dobeles novada dome, ievērojot Dobeles novada pašvaldībā saņemto Valsts zemes 

dienesta Zemgales reģionālās nodaļas informāciju, ka ir veikta telpu grupas - dzīvokļa Nr.9 Dārza 

ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā Dobeles novadā kadastrālā uzmērīšana un tās rezultātā ir 

precizēta norādītā dzīvokļa kopplatība,  Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.86/4 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā, atsavināšanu” grozījumu un aizstāt lēmuma ievaddaļā un 1.punktā skaitli „82,8” ar skaitli 

„66,9”. 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.32/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.1 „Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

īrnieces Xxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar kopējo 

platību 47,6 kv.m. un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus 

vērtību EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts 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 Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1 

„Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 47,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 476/2156 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 4 saimniecības 

ēkām, pirts, pagraba un zemesgabala. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 3200,00 (trīs 

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 

 

27.02.2014.           Nr.33/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.2 „Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar kopējo 

platību 44,9 kv.m. un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus 

vērtību EUR 2000,00 (divi tūkstoši 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 Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli  Nr.2 

„Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 44,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 449/2156 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 4 saimniecības ēkām, pirts, 

pagraba un zemesgabala. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 3000,00 (trīs 

tūkstoši 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 

 

27.02.2014.           Nr.34/2 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Ružās”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.3 „Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

īrnieces Xxxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto trīsistabu dzīvokli ar kopējo 

platību 63,5 kv.m. un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus 

vērtību EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi 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 Xxxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli  

Nr.3 „Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 63,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 635/2156 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 4 saimniecības 

ēkām, pirts, pagraba un zemesgabala. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 4100,00 (četri 

tūkstoši  viens simts 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 

 

27.02.2014.           Nr.35/2 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.4 „Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar kopējo 

platību 59,6 kv.m. un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus 

vērtību EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši 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 Xxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli 

Nr.4 „Ružās”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 59,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 596/2156 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 4 saimniecības 

ēkām, pirts, pagraba un zemesgabala. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 3800,00 (trīs 

tūkstoši astoņi 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 

 

27.02.2014.           Nr.36/2 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.35 Priežu ielā 26, Gardenē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.35 Priežu ielā 26, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, īrnieces Xxxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto četristabu 

dzīvokli ar kopējo platību 72,5 kv.m. un 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 Xxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli  

Nr.35 Priežu ielā 26, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 72,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma 725/25509 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala. 

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 

 

27.02.2014.           Nr.37/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.39 Bērzes ielā 7, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.39 Bērzes ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, 

īrnieces Xxxxx Xxxxxx meitas Xxxxx Xxxxxxx, uz notariāli apliecinātu noslēgtu vienošanos, 

iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar kopējo platību 46,0 kv.m. un 

sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību EUR 5300,00 

(pieci tūkstoši trīs 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 Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli  

Nr.39 Bērzes ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, 46,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 460/19106 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma   maksu EUR 5500,00 (pieci 

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 

 

27.02.2014.           Nr.38/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Počās”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas  

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr. 2 „Počās”, Jaunbērzes pagastā,  Dobeles 

novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

 Nekustamais īpašums „Počas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no 

divstāvu dzīvojamās mājas ar 7 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 277,8 kv.m. un 

zemesgabala ar kopējo platību 1,28 ha, kadastra numurs 4668 003 0245, reģistrēts Dobeles rajona 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 

100000434333 uz Jaunbērzes pagasta pašvaldības vārda. 

 Dzīvokļa Nr.2 „Počās” platība ir 40,8 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.  

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 600,00 (seši 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 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 – vienistabas dzīvokli Nr.2 „Počās”, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā, 40,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 

408/2778 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1400,00 (viens 

tūkstotis 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 

 

27.02.2014.           Nr.39/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 „Počās”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr. 5 „Počās”, Jaunbērzes pagastā,  Dobeles 

novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

 Nekustamais īpašums „Počas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no divstāvu 

dzīvojamās mājas ar 7 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 277,8 kv.m. un zemesgabala ar 

kopējo platību 1,28 ha, kadastra numurs 4668 003 0245, reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000434333 uz 

Jaunbērzes pagasta pašvaldības vārda.  

 Dzīvokļa Nr.5 „Počās” platība ir 38,9 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju veikšanai.  

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 600,00 (seši 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 – vienistabas dzīvokli Nr.5 „Počās”, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā, 38,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 

389/2778 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

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

tūkstotis 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 

 

27.02.2014.           Nr.40/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunstakles” Krimūnu pagastā,  

Dobeles novadā atsavināšanu 
 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi pašvaldībā 2014.gada 31.janvārī  saņemto Xxxxx 

Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxx, dzīvo xxxxxxxxx, ierosinājumu atsavināt Dobeles novada 

pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Jaunstakles” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā un 

KONSTATĒ: 

Apbūvēts zemesgabals „Jaunstakles” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra 

Nr.4672 005 0063, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 7902 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.   

 Zemesgabala platība – 3,1 ha. 

 Uz zemesgabala atrodas Xxxxx Xxxxxxx tiesiskajā valdījumā esošas 3 ēkas – dzīvojamā 

māja un 2 saimniecības ēkas. 

 Ar Krimūnu pagasta Tautas deputātu padomes 9.sasaukuma 16.sesijas 1992.gada 25.maija 

lēmumu „Par zemes piešķiršanu lietošanā”, tika piešķirta Xxxx Xxxxxxx pastāvīgā lietošanā 

zeme 3,0 ha platībā piemājas saimniecības „Jaunstakles” uzturēšanai. Dobeles novada pašvaldība 

ar Xxxxx Xxxxxxx 2010.gada 14.decembrī ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 8000,00 (astoņi 

tūkstoši euro). 

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

ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu un 44.panta septīto 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-xxxxxxx, nekustamo īpašumu - apbūvētu 

zemesgabalu „Jaunstakles” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 005 0063, 3,1 

ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma summu EUR 8200,00 (astoņi 

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 

 

27.02.2014.       `    Nr.41/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 18, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša  zemesgabala Zaļā ielā 18, Dobelē, Dobeles novadā un uz 

tā esošās dzīvojamās mājas ar kopējo platību 104,0 kv.m. un šķūņa atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums – zemesgabals Zaļā ielā 18, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra 

numuru 4601 012 4335 313 kv.m. platībā un uz tā esošā dzīvojamā māja un šķūnis reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 

1000 0053 0012 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Dzīvojamā māja nav izīrēta un tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 5800,00 

(pieci tūkstoši astoņi simti euro). Dobeles novada Īpašuma konversijas komisija noteikusi 

nekustamā īpašuma Zaļā iela 18, Dobelē, Dobeles novadā nosacīto cenu EUR 6000,00 (seši 

tūkstoši euro), t.sk. zemei vai EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro) un dzīvojamai mājai ar šķūni 

EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro). 

 

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

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

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu Zaļā ielā 18, Dobelē, 

Dobeles novadā, 313 kv.m. platībā un dzīvojamo māju ar šķūni. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu  EUR 6000,00 

(seši 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 

 

27.02.2014.           Nr.42/2 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.141/5 

„Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles 

namsaimnieks”” 

 

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

pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 „Dobeles novada pašvaldības 

nolikums” 77.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 IZDARĪT Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmuma  Nr.141/5 „Par pašvaldības 

dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks”” pielikumā 

grozījumus un papildināt to ar 1219. – 1239. punktiem šādā redakcijā: 

„1219. Dobeles pagasts, Lejasstrazdi 23-17, 28,9 kv.m.” 

„1220. Auru pagasts, Priežu iela 22-34, 59,5 kv.m.” 

„1221. Dobele, Ausmas iela 20-18, 50,9 kv.m.”. 

„1222. Dobele, Bērzes iela 8-1, 19,0 kv.m.”. 

„1223. Dobele, Bērzes iela 8-2, 33,8 kv.m.”. 

„1224. Dobele, Bērzes iela 8-3, 26,1 kv.m.”. 

„1225. Dobele, Bērzes iela 8-4, 18,0 kv.m.”. 

„1226. Dobele, Bērzes iela 9-12, 16,6 kv.m.”. 

„1227. Dobele, Bērzes iela 9-14, 25,7 kv.m.”. 

„1228. Dobele, Bērzes iela 9-20, 33,8 kv.m.”. 

„1229. Dobele, Bērzes iela 24-10, 60,4 kv.m.”. 

„1230. Dobele, Bērzes iela 32-16, 61,8 kv.m.”. 

„1231. Dobele, Bērzes iela 8-1, 19,0 kv.m.”. 

„1232. Dobele, Jāņa Čakstes iela 23-37, 36,5 kv.m.”. 

„1233. Dobele, Krasta iela 2-18, 46,2 kv.m.”. 

„1234. Dobele, Krasta iela 5-2, 52,0 kv.m.”. 

„1235. Dobele, Liepu iela 19A-10, 67,2 kv.m.”. 

„1236. Dobele, Liepu iela 10A-23, 54,0 kv.m.”. 

„1237. Dobele, Zaļā 16-1, 44,7 kv.m.”. 

„1238. Dobele, Zaļā iela 16-2, 41,0 kv.m.”. 

„1239. Bērzes pagasts, Upes iela 1-36, 31,2 kv.m.”. 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.43/2 
 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

 

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

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

NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.5 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 34,8 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 348/13648 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, 

par nosolīto cenu 1050,00 euro. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.44/2 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.75/3 

 „Par nodokļu administrācijas pilnvaroto amatpersonu lēmumu pieņemšanai” 

 

 

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6. un 18.pantā noteikto, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

Izdarīt Dobeles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.75/3 „Par nodokļu 

administrācijas pilnvaroto amatpersonu lēmumu pieņemšanai” grozījumu un aizstāt lēmuma 

2.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „36,00 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 

 

27.02.2014.           Nr.45/2  

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi  

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus 

izglītības iestāžu izglītojamajiem”“ apstiprināšanu 

  

 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība 

sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem ”“ (pielikumā).  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.45/2 

(protokols Nr.2)  

 

2014.gada 27.februārī     Saistošie noteikumi Nr.3 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos  

noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta  

izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu,  

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872  

„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot  

braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”  

12.punktu  

 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības 

iestāžu izglītojamajiem” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt saistošo noteikumu 4.2.
1
 punktā skaitli un vārdu „3,00 euro“ ar skaitli un vārdu 

„3,45 euro“. 

2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.pielikumā apzīmējumu un ciparu „LVL 2“ ar skaitli un 

vārdu „3,45 euro“. 

  

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu Nr.3 

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra  

saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība 

 sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem ” 

paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami sakarā ar to, 

ka SIA „Rīgas karte” ir mainījusi maksu par e-talona 

izsniegšanu 

 
 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Saistošo noteikumu 4.2.
1 

punktā tiek mainīta noteiktā maksa 

(3,00 euro) par jauna e-talona saņemšanu nozaudēta, 

nozagta, bloķēta vai tehniski lietošanai neatbilstoša e-talona 

vietā. Maksa tiek paaugstināta par 45 eiro centiem 

 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

Nav ietekmes 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

 

Nav attiecināms 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Ar SIA „Rīgas karte” 

 

 

 

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 

27.02.2014.           Nr.46/2  

Par Dobeles novada izglītības iestāžu likvidāciju un reorganizāciju 

 

Lai nodrošinātu Dobeles novada pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu 

izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Dobeles novadā un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu un Izglītības likuma 23.panta otro daļu un Vispārējās izglītības likuma 7.panta 

otro daļu, Dobeles  novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Ar 2014.gada 31.augustu reorganizēt Naudītes  pamatskolu par Naudītes pirmsskolas izglītības 

iestādi „Naudīte”, reģistrācijas Nr.4512900608, juridiskā adrese: Naudītes pamatskola, Naudītes  

pagasts, Dobeles novads. 
 

2. Uzdot Naudītes pamatskolas direktorei Astrai Vinovskai normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības iestādes skolotājus un 

darbiniekus par Naudītes pamatskolas reorganizāciju. 
 

3. Ar 2014.gada 31.augustu likvidēt Dobeles Bērnu un jauniešu centru, reģistrācijas 

Nr.4551902047, juridiskā adrese: Brīvības iela 11, Dobele,  Dobeles novads. 
 

4. Uzdot Dobeles Bērnu un jauniešu centra direktorei Ilgai Elksnītei normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus, brīdināt izglītības iestādes 

darbiniekus par Bērnu un jauniešu centra  likvidāciju un veikt nepieciešamās darbības likvidācijas  

nodrošināšanai.  
 

5. Ar 2014.gada 31.augustu reorganizēt Lejasstrazdu pamatskolu par 6-klasīgu Lejasstrazdu 

sākumskolu (reģistrācijas Nr.4512900877, juridiskā adrese: Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, 

Dobeles novads) . 
 

6. Uzdot Lejasstrazdu pamatskolas  direktorei Annai Elfrīdai Ivaškevičai normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus  un brīdināt izglītības iestādes 

skolotājus un darbiniekus par Lejasstrazdu pamatskolas reorganizāciju. 
  
7. Ar 2014.gada 31.augustu reorganizēt Krimūnu pamatskolu par 6-klasīgu Krimūnu sākumskolu 

(reģistrācijas Nr.4512900876, juridiskā adrese: Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3719) . 
 

8. Uzdot Krimūnu pamatskolas  direktorei Antonijai Taborei normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības iestādes skolotājus un 

darbiniekus par Krimūnu pamatskolas reorganizāciju. 
 

9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Dobeles novada Izglītības pārvaldei. 

 

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 

 

 

27.02.2014.           Nr.47/2 

 
Par Pašvaldības finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas 

komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.panta trešo 

daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Pašvaldības finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas 

komisiju (turpmāk tekstā – komisija) šādā sastāvā: 

 

1.1. komisijas priekšsēdētājs: Kaspars Ļaksa - Dobeles novada domes deputāts, Sociālās 

komitejas priekšsēdētājs; 

1.2. komisijas locekļi: 

1.2.1. Guntis Safranovičs - Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

1.2.2. Sarmīte Dude - Dobeles novada domes deputāte; 

1.2.3. Inese Gasone - Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja; 

1.2.4. Beata Limanāne - Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja. 

 

2. Apstiprināt komisijas nolikumu (pielikumā). 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu Nr.94/5 „Par 

Dobeles novada pašvaldības komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai sociāliem projektiem 

sastāvu un komisijas nolikumu”. 

 

 

 

Priekšsēdētājs  A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTS  

ar Dobeles novada domes  

2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.47/2 

   
 

2014.gada 27.februārī 

 

PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLĀ ATBALSTA  

SOCIĀLIEM  UN VESELĪBAS PROJEKTIEM PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAS 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Šis nolikums nosaka Pašvaldības finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem  

piešķiršanas komisijas (turpmāk tekstā – KOMISIJA) mērķi un uzdevumus, sastāvu un darba 

organizāciju. 

1.2. KOMISIJA ir ar Dobeles novada domes (turpmāk – DOME) lēmumu izveidota koleģiāla 

institūcija lēmumu pieņemšanai par finansiāla atbalsta piešķiršanu sociāliem un veselības 

projektiem (turpmāk – projekti) Dobeles novadā. 

1.3. KOMISIJA savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas  normatīvos aktus, 

DOMES lēmumus un šo nolikumu. 

 

2. KOMISIJAS darbības mērķis un uzdevumi 

 

2.1. KOMISIJAS darbības mērķis ir nodrošināt DOMES apstiprinātajā pašvaldības budžetā 

projektiem paredzēto finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu. 

2.2. KOMISIJAS uzdevumi ir: 

2.2.1.finansiālā atbalsta maksimālā apjoma vienam projektam noteikšana; 

2.2.2.projektu pieteikumu izskatīšana un vērtēšana; 

2.2.3. lēmuma par finansiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu pieņemšana; 

2.3.4. lēmuma paziņošana projekta pieteicējam. 

2.3. KOMISIJA nodrošina lēmumu pieņemšanas procedūras atklātumu, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi projektu pieteikumu izskatīšanas un vērtēšanas procesā. 

 

3. KOMISIJAS sastāvs un darba organizācija 
 

3.1. KOMISIJU 5 (piecu) locekļu sastāvā izveido DOME. 

3.2. KOMISIJAS darbu organizē un vada KOMISIJAS priekšsēdētājs. KOMISIJAS 

priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks. 

3.3. KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieku ievēl KOMISIJAS locekļi no sava vidus. 

3.4. KOMISIJAS kompetencē ietilpstošos jautājumus izskata KOMISIJAS sēdēs. 

3.5. KOMISIJAS sēdi sasauc KOMISIJAS priekšsēdētājs, nosakot KOMISIJAS sēdes laiku, 

vietu un darba kārtību. 
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3.6. KOMISIJAS sēdes materiāliem ir jābūt pieejamiem KOMISIJAS locekļiem vienu nedēļu 

pirms KOMISIJAS sēdes. 

3.7. KOMISIJAS sēdes dokumentus sagatavo, sēdi protokolē un lietvedību kārto KOMISIJAS 

sekretārs, kuru ar rīkojumu ieceļ Dobeles novada Sociālā dienesta (turpmāk – Sociālais dienests) 

vadītāja. 

3.8. KOMISIJAS sēdes protokolā norāda KOMISIJAS locekļus, kuri piedalās sēdē,  uzaicinātās 

personas, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī izteiktos viedokļus un balsojuma rezultātus. 

KOMISIJAS locekļa atšķirīgo viedokli pēc viņa lūguma ieraksta protokolā. 

3.9. Sēdes protokolu paraksta visi KOMISIJAS locekļi, kuri piedalījušies sēdē un KOMISIJAS 

sekretārs. 

3.10. KOMISIJA ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs (3)  KOMISIJAS locekļi. 

3.11. KOMISIJAS lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja 

KOMISIJAS locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss. 

3.12. KOMISIJAS loceklis, kuram rodas interešu konflikts saistībā ar kādu no izskatāmajiem 

jautājumiem, nekavējoties paziņo par šādu interešu konfliktu KOMISIJAS priekšsēdētājam, kā 

arī nekavējoties pārtrauc darbu pie tā jautājuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas, uz kuru 

pastāv interešu konflikts. 

3.13. Ja nepieciešams, KOMISIJA uz sēdi uzaicina attiecīgās nozares speciālistus. 

3.14. KOMISIJAI ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldības iestādēm un   struktūrvienībām 

informāciju, kas nepieciešama KOMISIJAS darbam. 

3.15. KOMISIJAS pieņemto lēmumu var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

4. Noslēguma jautājumi 
 

4.1. KOMISIJAS darbu materiāltehniski nodrošina Sociālais dienests tam piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros. 

4.2. Sociālais dienests nodrošina informācijas par pieteikumu projektu finansiālajam atbalstam 

iesniegšanu un KOMISIJAS lēmumu publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā un vietēja 

laikrakstā. 

4.3. KOMISIJAS locekļi un sekretārs par darbu KOMISIJAS sēdēs saņem atlīdzību saskaņā ar 

Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā noteikto. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014. Nr.48/2 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Dobeles novada pašvaldības 

sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu 
 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 

2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 

6.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Dobeles novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” (pielikumā). 

 
 
 
 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2014.gada 27.februāra 

lēmumu Nr.48/2 

 

2014.gada 27.februārī       Saistošie noteikumi Nr.4 

 

Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība 
  

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ministru 

kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

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

sociālo pakalpojumu (turpmāk – sociālais pakalpojums) veidus, to saņemšanas un samaksas 

kārtību.  

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un 

sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un 

iekļauties sabiedrībā.  

3. Pašvaldības Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu 

dzīvesvietā vai pakalpojumu sniedzēja institūcijā.  

4. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu 

pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 

II. Sociālo pakalpojumu veidi 

 

5. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:  

5.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā: 

5.1.1. aprūpe mājās; 

5.1.2. asistenta pakalpojums; 

 

5.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā: 

5.2.1. sociālā rehabilitācija personām, kuras atkarīgas no psihoaktīvām vielām; 

5.2.2. atbalsta centrs ģimenēm; 

5.2.3. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem; 

 

5.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā: 

5.3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām; 

5.3.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām; 

5.3.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem; 
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5.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā: 

5.4.1. dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

5.4.2. dienas centrs  pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem; 

5.4.3. grupu dzīvokļa pakalpojums; 

5.4.4. sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem; 

5.4.5. sociālā atbalsta grupas: 

5.4.5.1. emocionālās audzināšanas grupa vecākiem ar bērniem līdz septiņu gadu 

vecumam; 

5.4.5.2. uzvedības korekcijas apmācības  atbalsta grupa vecākiem; 

5.4.5.3. atbalsta grupa sociālās atstumtības riskam pakļautām jaunajām māmiņām ar 

bērniem līdz viena gada vecumam; 

  

5.5. psihosociālais darbs: 

5.5.1. sociālā darba pakalpojums; 

5.5.2. psihologa pakalpojums; 

 

5.6. sociālā atbalsta pakalpojumi: 

5.6.1. patversmes pakalpojums; 

5.6.2. higiēnas pakalpojums. 

 

III. Aprūpe mājās 

 

6. Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina  personas pamatvajadzību apmierināšanu un personisko 

aprūpi  dzīvesvietā. 

7. Aprūpes mājās pakalpojums ietver pagaidu vai pastāvīgus aprūpētāja  pakalpojumus atbilstoši 

personas individuālajām vajadzībām un  funkcionālām spējām: 

7.1. pirmajā aprūpes līmenī - līdz 2 stundām dienā; 

7.2. otrajā aprūpes līmenī - līdz 4 stundām dienā; 

7.3. trešajā aprūpes līmenī – līdz 6 stundām dienā. 

8. Pastāvīgs aprūpētāja pakalpojums tiek piešķirts personām, kurām vecuma, funkcionālu 

traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un 

uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu  

9. Pagaidu aprūpētāja pakalpojums tiek piešķirts personām: 

9.1. atveseļošanās periodā;  

9.2. kuru ģimenes locekļi dažādu apstākļu dēļ nespēj uz laiku nodrošināt personas aprūpi. 

10. Tiesības saņemt aprūpes mājas pakalpojumu ir personām: 

 10.1. kurām nav likumīgo apgādnieku; 

10.2. kuru likumīgie apgādnieki, saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi 

nodrošināt samaksu par sociālo pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas 

aprūpi; 

10.3. kuras nav slēgušas atsavinājuma, mantojuma vai uztura līgumus; 

10.4. kurām nav materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi. 

 

IV. Asistenta pakalpojums 

 

11. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personas ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un 

funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās 

sabiedriskās aktivitātēs. 

12. Asistenta pakalpojums ietver pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām: 

12.1. nokļūt uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru; 

12.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes; 

12.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos. 



13. Asistenta pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

V. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām, 

 kuras atkarīgas no psihoaktīvām vielām 

 

14. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām, kuras atkarīgas no psihoaktīvām vielām tiek 

sniegts, lai veicinātu no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu resocializāciju un 

reintegrāciju sabiedrībā un panāktu šo personu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas. 

15. Sociālais pakalpojums ietver sociālā darbinieka konsultācijas un psihosociālo palīdzību, 

sociālās rehabilitācijas programmu īstenošanu, palīdzību jaunu dzīves prasmju un darba 

iemaņu apgūšanā, kā arī citus sociālā atbalsta pakalpojumus, kas sekmē personas 

resocializāciju un integrāciju sabiedrībā. 

16. Sociālo pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras atkarīgas no psihoaktīvām vielām un 

sociālās vides ietekmes dēļ nespēj pārtraukt to lietošanu. 

17. Sociālais pakalpojums tiek piešķirts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

VI. Atbalsta centrs ģimenēm 

 

18. Atbalsta centra ģimenēm pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu diennakts sociālo 

rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, kā arī 

palīdzētu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem atgūt fizisko un psihisko veselību 

un spēju integrēties sabiedrībā. 

19. Sociālais pakalpojums ietver rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā 

nonākušajai ģimenei drošu naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu 

rehabilitāciju līdz 60 dienām. 

20. Sociālo pakalpojumu ir tiesības saņemt: 

20.1. ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu 

sociālo problēmu dēļ; 

20.2. bērnam, kurš ir prettiesiskas darbības (noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, 

seksuālas izmantošanas, vardarbības) vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai 

cieņu aizskarošas darbības upuris. 

21. Sociālais pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad 

pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts. 

 

VII. Sociālā rehabilitācija institūcijā personām 

 ar funkcionālām traucējumiem 

 

22. Sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums personām ar funkcionālām traucējumiem tiek 

sniegts, lai pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna nodrošinātu kompleksu pasākumu 

kopumu, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, veicina zaudēto 

prasmju apgūšanu vai atjaunošanu, palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū. 

23. Sociālais pakalpojums ietver 14 vai 21 dienu sociālās rehabilitācijas kursu ar diennakts 

uzturēšanos institūcijā, fizioterapiju un fizikālo terapiju, sociālā darbinieka, psihologa, 

ergoterapeita, ārsta, un citu speciālistu konsultācijām, aktīvās atpūtas iespējām un citiem 

pakalpojumiem, atbilstoši personas individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam. 

24. Sociālo pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

VIII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

 institūcijā pilngadīgām personām 

 

25. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām 

personām tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, 

kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst 

personas vajadzībām. 



26. Sociālais pakalpojums ietver personas pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un 

sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam. 

27. Sociālo pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām vai personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju. 

28. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu sociālo pakalpojumu ir personām: 

28.1. kurām nav likumīgo apgādnieku; 

28.2. kurām likumīgie apgādnieki, saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi 

nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi; 

28.3. kuras nav slēgušas atsavinājuma, mantojuma vai uztura līgumus; 

28.4. kurām nav materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi. 

 

IX. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

 institūcijā pilngadīgām personām 

 

29. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām 

personām tiek sniegts, lai nodrošinātu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši individuālajam sociālās rehabilitācijas vai sociālās 

aprūpes plānam. 

30. Sociālais pakalpojums ietver personas diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, 

sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai 

ārstniecības institūcijā.  

31. Sociālo pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem personām: 

31.1. kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības 

nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu, saskaņā 

ar  ģimenes ārsta vai cita speciālista nozīmēto ārstēšanas plānu; 

31.2. kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas 

centra noteikto pakalpojumu apjomu; 

31.3. atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā; 

31.4. kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un kurām nepieciešama 

īslaicīga sociālā aprūpe. 

32. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu sociālo pakalpojumu ir personām: 

32.1. kurām nav likumīgo apgādnieku; 

32.2. kuras nesaņem valsts noteikto īpašas kopšanas pabalstu vai arī tas nav pietiekams 

pakalpojuma nodrošināšanai; 

32.3. kuras nav slēgušas atsavinājuma, mantojuma vai uztura līgumus; 

32.4. kurām nav  materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi. 

 

X. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

 institūcijā bērniem 

 

33. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums bērniem tiek 

sniegts, ja bāreņiem (bērniem, kuru vecāki ir miruši vai atzīti par mirušiem, vai nav zināmi) 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem audžuģimenē vai pie aizbildņa nav iespējams 

nodrošināt bērna aprūpi un audzināšanu. 

34. Sociālais pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos institūcijā, pamatvajadzību 

nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību, sociālo aprūpi un rehabilitāciju. 

 

XI. Dienas centra pakalpojums 

 

35. Dienas centra pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, jaunu 

sociālo kontaktu veidošanu, personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu, 

nodrošinot personu izglītošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihosociālo 

atbalstu. 



36. Dienas centra pakalpojumu ir tiesības saņemt: 

36.1. personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu; 

36.2. pirmspensijas (personas, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk 

kā pieci gadi)  un pensijas vecuma cilvēkiem. 

 

XII. Grupu dzīvokļa pakalpojums 

 

37. Grupu dzīvokļa pakalpojums tiek sniegts pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

38. Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina personai pagaidu mājokli un psihosociālo atbalstu. 

39. Grupu dzīvokļa pakalpojumu ir tiesības saņemt arī personām ar garīga rakstura traucējumiem, 

kurām vairs nav nepieciešams pusceļa mājas pakalpojums. 

 

XIII. Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā no prettiesiskām 

 darbībām cietušiem bērniem 

 

40. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušiem 

bērniem tiek sniegts, lai no vardarbības cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un 

integrētos sabiedrībā. 

41. Sociālais pakalpojums ietver desmit psihologa konsultācijas. 

42. Tiesības saņemt sociālo pakalpojumu ir bērnam, kurš ir prettiesiskas darbības (noziedzīga 

nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības) vai jebkādas citas 

nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris. 

43. Sociālais pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz bērna 

likumiskā pārstāvja iesniegumu un psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu. 

44. Sociālais pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad 

pakalpojumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nenodrošina valsts. 

 

XIV. Sociālā atbalsta grupas 

 

45. Sociālā atbalsta grupu pakalpojums tiek sniegts ar mērķi attīstīt personas resursus, dot iespēju veidot 

jaunu uzvedības modeli, saņemot grupas atbalstu un problēmrisināšanas pieredzi. 

46. Sociālā atbalsta grupu pakalpojums nodrošina vecākiem ar bērniem līdz septiņu gadu vecumam, 

riska ģimenēm ar zemām sociālām prasmēm un zināšanām, kā arī sociālās atstumtības riskam 

pakļautajām jaunajām māmiņām iespēju saņemt nepieciešamās zināšanas par emocionālās 

audzināšanas nozīmi bērna attīstībā un harmoniskas personības veidošanā,  nolūkā mazināt 

vardarbību pret bērnu un veicināt  bērna aprūpes prasmes. 

 

XV. Psihosociālais pakalpojums 

 

47. Sociālā darba pakalpojuma un psihologa pakalpojuma (psihosociālais pakalpojums) mērķis ir 

ar profesionālu darbību palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā 

veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, 

kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas 

resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. 

48. Psihosociālais pakalpojums ietver profesionāla sociālā darbinieka vai psihologa konsultācijas, 

personu vajadzību novērtēšanu, individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo 

un starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas 

procesā. 

49. Psihosociālo pakalpojumu nodrošina Sociālajā dienestā un citās pašvaldības iestādēs, kurās 

strādā psihologi. 

 

 

 



XVI. Patversmes pakalpojums 

 

50. Patversmes pakalpojums pilngadīgām personām tiek sniegts ar mērķi nodrošināt īslaicīgas 

uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu 

pakalpojumus. 

51. Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes 

situācijā nonākušām personām, kuras rakstiski apņēmušās iesaistīties radušās situācijas 

risināšanā, veicot līdzdarbības pienākumus, un ievērot iekšējās kārtības noteikumus 

pakalpojuma saņemšanas vietā. 

52. Patversmes pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem. Ievērojot personas lūgumu un, 

pamatojoties uz sociālā darbinieka veikto izvērtējumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti. 

 

XVII. Higiēnas pakalpojums 

 

53. Higiēnas pakalpojuma sniegšanas mērķis ir nodrošināt personisko higiēnu, veicinot personas 

socializēšanos un integrāciju sabiedrībā. 

54. Higiēnas pakalpojums ietver: 

54.1. dušas apmeklējumu; 

54.2. veļas automāta izmantošanu. 

55. Kārtību, kādā saņemams higiēnas pakalpojums, nosaka Sociālais dienests. 

56. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu higiēnas pakalpojumu ir personām (ģimenēm), kurām 

piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss un kurām, saskaņā ar sociālā darbinieka 

atzinumu, nav iespēju rūpēties par personisko higiēnu savā dzīvesvietā. 

 

XVIII. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība 

 

57. Persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa sociālo pakalpojumu Sociālajā dienestā. 

58. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību. 

59. Sociālais dienests desmit (10) darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu dokumentu 

saņemšanas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai,  pieņem lēmumu piešķirt vai 

atteikt sociālo pakalpojumu. 

60. Sociālais dienests rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. 

61. Krīzes situācijā persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja, kurš lemj par sociālā 

pakalpojuma nodrošināšanu. 

62. Sociālais dienests sniedz psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību 

krīzes situācijā nonākušajām personām (ģimenēm), lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu. 

63. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav institūciju attiecīgo sociālo pakalpojumu 

sniegšanai, Sociālais dienests slēdz līgumus ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem citu 

pašvaldību administratīvajā teritorijā, līgumos nosakot maksu par sociālo pakalpojumu un tās 

samaksas kārtību. 

64. Sociālo pakalpojumu pārtrauc vai atsaka, ja: 

64.1. persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par 

pakalpojumu saņemšanu, nosacījumus; 

64.2.persona nepilda sociālās rehabilitācijas plānu vai neveic sociālā darbinieka noteiktos 

līdzdarbības pienākumus; 

64.3. ir saņemts pakalpojuma sniedzēja vai situācijas risināšanā iesaistītā speciālista atzinums 

par to, ka personai sociālais pakalpojums vairs nav nepieciešams vai personas vajadzībām 

vairs nav piemērots (atgūtas pašaprūpes spējas, novērsti sociālie riski, zuduši iemesli, kuru 

dēļ pakalpojums bija nepieciešams); 

64.4. persona maina dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju; 

64.5. sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā persona ir taisījusi testamentu, noslēgusi 

atsavinājuma līgumus, kas paredz nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un 

pamatvajadzību apmierināšanu; 



64.6. personas vajadzības vai statuss neatbilst noteikumos minētajiem nosacījumiem vai 

izvēlētajam sociālajam pakalpojuma veidam; 

64.7. persona vai tās likumiskais pārstāvis rakstiski, norādot iemeslu, atsakās vai lūdz 

pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu. 

 

XIX. Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība 

 

65. Par sociālajiem pakalpojumiem samaksā persona vai tās likumiskais pārstāvis un/vai 

pašvaldība saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru 

kabineta noteikumos, kā arī šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību, atbilstoši Dobeles 

novada domes apstiprinātajiem pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumiem. 

66. Sociālajam dienestam atsevišķos gadījumos ir tiesības noteikt citu personai (ģimenei) un/vai 

personas apgādniekam labvēlīgāku pakalpojuma samaksas kārtību, ņemot vērā personas 

(ģimenes) un/vai personas apgādnieka materiālos resursus. 

 

XX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

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

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

68. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu 

namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

XXI. Noslēguma jautājums 

 

69. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 

26.novembra saistošie noteikumi Nr.14 „Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu Nr.4 
„Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 

 un samaksas kārtība” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir sakārtot Dobeles novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu sistēmu, nodrošinot 

atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 

(personām), kā arī citām ģimenēm (personām), kuras 

saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt sociālos 

pakalpojumus, lai apmierinātu to pamatvajadzības un 

veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

Ņemot vērā, ka tiek grozīta un precizēta lielākā daļa Dobeles 

novada domes 2009.gada 26.novembra saistošo noteikumu 

Nr.14 „Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” normu, 

lietderīgāk ir izdot jaunus saistošos noteikumus. 
  

 

2.Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Dobeles novada pašvaldības 

sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un samaksas 

kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt sociālos 

pakalpojumus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas 

un pārsūdzēšanas kārtību. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

Plānotā budžeta ietvaros. 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav attiecināms  

 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties 

Dobeles novada Sociālajā dienestā.  

  

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Nav attiecināms 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.49/2 
 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5_„Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu 

 
 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 

Dobeles novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Dobeles novadā” (pielikumā). 

 
 
 
 
 
Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2014.gada 27.februāra 

lēmumu Nr.49/2 

 

 

2014.gada 27.februāra      Saistošie noteikumi Nr.5 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” 

  

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  

 palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu  un  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu  

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi  

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 

19.4.apakšpunktu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu IV. nodaļu jaunā redakcijā: 

 

„ IV. Dzīvokļa pabalsts 

„13. Dzīvokļa pabalsts ir sociālais pabalsts, kas paredzēts  ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu 

izdevumu daļējai segšanai. 

 

14. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir šādām personām:  

14.1.trūcīgām ģimenēm (personām); 

14.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām); 

14.3.vientuļiem pensionāriem un vientuļām personām ar invaliditāti, kurām nav 

apgādnieku, vienatnē dzīvojošajiem pensionāriem un vienatnē dzīvojošajām personām ar 

invaliditāti, kurām pensijas apmērs nepārsniedz 204,89 euro mēnesī.” 

 

15. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts šādā apmērā: 

15.1. trūcīgām ģimenēm (personām) – 24,00 euro mēnesī; 

15.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) – 12,00 euro mēnesī;  

15.3. vientuļiem pensionāriem un vientuļām personām ar invaliditāti, kurām nav 

apgādnieku, vienatnē dzīvojošajiem pensionāriem un vienatnē dzīvojošajām personām ar 

invaliditāti, kurām pensijas apmērs nepārsniedz 204,89 euro mēnesī, - 12,00 euro 

mēnesī.” 

 

16. Sociālais dienests var  noteikt kārtību, kādā tiek izlietots dzīvokļa pabalsts.” 

 

mailto:dome@dobele.lv


2. Izteikt saistošo noteikumu 28.punktu jaunā redakcijā:  

„28. Pabalsts paredzēts recepšu medikamentu un briļļu iegādei, pacienta iemaksu, zobu 

ārstēšanas un protezēšanas izdevumu segšanai.“ 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 30.punktu jaunā redakcijā: 

„30. Pabalsta saņemšanai persona iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus, kuros norādīti 

personas identifikācijas dati un recepšu kopijas.” 

 

4. Izteikt saistošo noteikumu 33.punktu jaunā redakcijā:  

„33. Pabalsta apmērs ir līdz 1,42 euro skolēnam par katru mācību gadā apmeklēto dienu. 

Pabalsts tiek pārskaitīts skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši noslēgtajiem 

līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.” 

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 36.punktu jaunā redakcijā: 

„36. Pabalsta apmērs ir līdz 1,57 euro bērnam par katru pirmsskolas izglītības iestādē apmeklēto 

dienu. Pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam atbilstoši 

iesniegtajiem rēķiniem.” 

 

6. Izteikt saistošo noteikumu XIV. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā „Noslēguma jautājumi”. 

 

7. Papildināt  saistošos noteikumus ar jaunu 54.punktu  šādā redakcijā: 

„ 54. Laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim izmaksātā dzīvokļa pabalsta apmērs 

nedrīkst pārsniegt: 

54.1. trūcīgām ģimenēm (personām) - 288,00 euro; 

54.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) - 144,00 euro; 

54.3. vientuļiem pensionāriem un vientuļām personām ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku, 

vienatnē dzīvojošajiem pensionāriem un vienatnē dzīvojošajām personām ar invaliditāti, kurām 

pensijas apmērs nepārsniedz 204,89 euro mēnesī, - 144,00 euro.” 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu Nr.5 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

      

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.15. „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Dobeles novadā” tiek precizēta nodaļa par 

dzīvokļa pabalstu, kā arī jaunā redakcijā izteikti  

28.,30.,33.,36.punkti, kā arī noteikumi tiek papildināti ar 

jaunu 54.punktu, precizējot dzīvokļa, veselības un 

ēdināšanas  pabalsta piešķiršanas kārtību un apmērus.  

 

 

2.Īss projekta satura izklāsts 

Jaunā redakcijā izteiktā IV nodaļa „Dzīvokļa pabalsts”,  

nosaka, ka tas ir ikmēneša pabalsts, kas daļēji sedz visus ar 

dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus, tā apmērs ir 

atkarīgs no personas ikmēneša ienākumiem. Noteikumu 

28.un 30.punkts, papildus jau noteiktajiem veselības pabalstu 

veidiem, paredz daļēju briļļu iegādes, zobu ārstēšanas un 

protezēšanas izdevumu segšanu. Noteikumu 33.un 36.punkti 

nosaka ēdināšanas maksas apmērs un norēķinu kārtība 

skolēniem un bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas iestādes. 

Noteikumu 54.punkts nosaka dzīvokļa pabalsta apmēru 

2014.gadā. 

 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

Plānotā budžeta ietvaros 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav attiecināms 

 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

 

Nav attiecināms 

46. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Nav attiecināms 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.50/2  

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Dobeles 

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

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi““ apstiprināšanu 

 

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

Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

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

taksometriem licencēšanas noteikumi““ (pielikumā). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

 APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2014.gada 27.februāra 

lēmumu Nr.50/2 

 

 

 

2014.gada 27.februāra       Saistošie noteikumi Nr.6 

 

Grozījumi  Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 

„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma  

35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu  

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 

„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi“ šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: 

„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un maksimālo maksu 

(tarifu) Dobeles novadā”.  

 

2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu”. 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 1.2.punktu šādā redakcijā: 

„1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) 

izsniedz, pārreģistrē un anulē licences un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 

taksometriem Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka maksimālo maksu (tarifu) par 

pasažieru pārvadājumiem. Ar saistošajiem noteikumiem noteikta Pašvaldības atšķirības zīme un 

tās izvietojums ārpusē uz taksometra virsbūves.“ 

 

4. Svītrot saistošo noteikumu 2.nodaļas nosaukumā vārdus „piešķiršanas un”. 

 

5. Svītrot saistošo noteikumu 2.1.4.apakšpunktu.   

 

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.punktā vārdu „piešķiršanu” ar vārdu „izsniegšanu”. 

 

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.punktā vārdu „piešķirta” ar vārdu „izsniegta”. 

 

8. Svītrot saistošo noteikumu 3.2.punktā vārdus „un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par 

to, ka Pārvadātājam nav nodokļu parādu (izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas)”.   

 

9. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 5.nodaļu šādā redakcijā: 
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„5. Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru pārvadājumiem 

 

 5.1. Pašvaldības administratīvajā teritorijā par pasažieru pārvadājumiem ar vieglo  taksometru 

tiek noteikta šāda maksimālā maksa (tarifs), iekļaujot pievienotās vērtības nodokli:  

 5.1.1. taksometra nolīgšanas tarifs – 2,13 euro; 

 5.1.2. attāluma tarifs par vienu kilometru: 

          5.1.2.1. diennakts laikā no pulksten 06:00 līdz pulksten 21:59 – 0,71   euro;  

5.1.2.2. diennakts laikā no pulksten 22:00 līdz pulksten 05:59 – 0,85 euro;  

5.1.3. laika tarifs par vienu minūti - 0,16 euro.” 

 

 

10. Uzskatīt saistošo noteikumu līdzšinējo 5.nodaļu par 6.nodaļu. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu Nr.6 

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

„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums  

Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu 

maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas 

pārvadājumiem ar vieglo taksometru nosaka pašvaldība, kura 

izsniedz speciālās atļaujas (licences) šiem pārvadājumiem. 

Ievērojot teikto, pašvaldība ar grozījumiem 2010.gada 

28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 

noteikumi” nosaka maksimālo maksu par pārvadājumiem ar 

vieglajiem taksometriem Dobeles novadā. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Grozījumi saistošajos noteikumos izdarīti, pamatojoties uz 

Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu. Saistošie 

noteikumi ir papildināti ar jaunu 5.nodaļu, kas  nosaka 

maksimālo maksu (tarifu) par pasažieru pārvadājumiem, 

atbilstoši MK 2012.gada 3.jūlija noteikumu Nr.468 „Noteikumi 

par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” 

16.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka par braucienu vadītājs 

izsniedz pasažierim čeku, kurā jānorāda arī taksometra 

nolīgšanas tarifs; attāluma tarifs par kilometru un laika tarifs par 

minūti. 

Ņemot vērā papildus iekļauto nodaļu saistošajos noteikumos, 

nepieciešams izteikt jaunā redakcijā arī saistošo noteikumu 

nosaukumu un papildināt to izdošanas tiesisko pamatojumu. 

Ir precizētas arī vairākas saistošo noteikumu normas. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieksies uz 

personām, kuras veic pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem 

taksometriem Dobeles novadā. Tiek noteiktas vienotas prasības 

attiecībā uz maksimālo tarifu, netiek ierobežotas pārvadātāja 

tiesības noteikt zemākus tarifus, atbilstoši tirgus situācijai un 

individuālam ieskatam. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav attiecināms 

 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Notikušas konsultācijas ar komersantiem, kuri veic pasažieru 

pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Dobeles novadā. 

 

 

Priekšsēdētājs A.SPRIDZĀNS 

  



  

 

Lūdzam apstiprināt šādus tarifus no 2014. gada 01. februāra 

 
Tarifa pielietojums Taksometra 

nolīgšanas 

tarifs 

(iekļaujot 

pievienotās 

vērtības 

nodokli) 

EUR 

 

Diennakts laikā 

no pulksten 06.00 

līdz pulksten 

21.59 par vienu 

kilometru 

(iekļaujot 

pievienotās 

vērtības nodokli) 

EUR 

 

diennakts laikā no 

pulksten 22.00 līdz 

pulksten 05.59 par 

vienu kilometru 

(iekļaujot pievienotās 

vērtības nodokli) EUR 

 

laika tarifs –par vienu 

minūti (iekļaujot 

pievienotās vērtības 

nodokli) EUR 

 

Laika tarifs- 

par vienu 

stundu 

(iekļaujot 

pievienotās 

vērtības 

nodokli) 

EUR 

IK”Ainārs L.” 1,50 0,70 0,80 0,14 8,00 

IK „Pēteris Luža” 1,50 0,70 0,80 0,14 8,00 

IK „Pēteris 

Sergejenko” 
0,43 0,70 0,70 0,14 6,00 

IK „Krievaitis 

Auto” 
2,13 0,71 0,71 0,14 11,00 

IK „Andris 

Ročāns” 
1,42 0,71 0,80 0,14 8,00 

SIA „RentaI” 1,42 0,60 0,70 0,14 8,00 

IK „Uldis                                          

Mazkrists” 
1,42 0,71 0,85 0,14 8,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.02.2014.           Nr.51/2 

 

 

Par nolikuma „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles novada 

pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un  valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā 

un Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.670 „Kārtība, kādā pašvaldībām 

tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšnas obligātajām iemaksām’ noteikto, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. APSTIPRINĀT nolikumu „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Dobeles 

novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (pielikumā). 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2012.gada 25.oktobra Dobeles novada domes lēmumu 

Nr.261/11 apstiprināto Nolikumu „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību 

Dobeles novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. 

 

 

 

 

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 

 

APSTIPRINĀTS 
ar Dobeles novada domes  

2014.gada 27.februāra lēmumu 

Nr.51/2 
 

NOLIKUMS 

PAR VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBU  

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJU  

DARBA SAMAKSAI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀM 

IEMAKSĀM  

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kā tiek sadalīta Dobeles novada pašvaldībai piešķirtā valsts 

budžeta mērķdotācija Dobeles novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk - Mērķdotācija). 

2. Mērķdotācija tiek ieskaitīta Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes kontā. 

3. Pretendenti uz Mērķdotāciju ir Dobeles novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu 

(turpmāk – kolektīvi) vadītāji, kuru kolektīvi: 

3.1. gatavo noteikto repertuāru (koprepertuāru) kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un 

deju svētkiem (kori, pūtēju orķestri, tautas deju kolektīvi) un  svētku starplaikā ir 

piedalījušies Nacionālā kultūras centra un pašvaldības organizētajās skatēs un 

pasākumos,  turpmāk – G1 grupa; 

3.2. saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem 

(folkloras kopas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri, vokālie ansambļi), ir 

piedalījušies  Nacionālā kultūras centra un pašvaldības organizētajās skatēs un 

pasākumos,  turpmāk – G2 grupa. 

4. Par  iepriekšējā kalendārajā gadā Nacionālā Kultūras centra un Dobeles novada pašvaldības 

iestāžu organizētajās  skatēs iegūto  pakāpi vai vietu  kolektīviem tiek piešķirti punkti 

sekojoši:  

4.1.  par I pakāpi vai vietu - 2 punkti; 

4.2.  par II pakāpi vai vietu – 1,5 punkti; 

4.3.  par III pakāpi vai vietu  - 0,5 punkti; 

5. Katra kolektīva vadītājam piešķirto mērķdotācijas lielumu aprēķina pēc šādas formulas: 

F = (B : S)  x  P, kur 
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„F” – vienam kolektīvam piešķirtais mērķdotācijas lielums; 

„B” - kolektīvu grupai noteiktais  bāzes finansējums, kura apmēru aprēķina  kopīgo 

Mērķdotācijas summu dalot ar kopīgo kolektīvu skaitu (G1+G2) un reizinot ar 

katras grupas kolektīvu kopskaitu. G1 grupas summai  piemēro  koeficienu 1,2;  

„S” – piešķirto punktu kopsumma kolektīvu grupai; 

„P ” – katram kolektīvam piešķirto  punktu skaits; 

6. Aprēķinātā Mērķdotācija kolektīvu vadītājiem tiek izmaksāta četros maksājumos (vienu 

reizi ceturksnī) kā piemaksa pie kolektīvu vadītāju darba algas. 

7.  Mērķdotācijas izmaksu saskaņā ar šo Nolikumu nodrošina Dobeles novada Kultūras un 

sporta pārvalde.  

8. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  

organizē un ir atbildīga par pārskatu iesniegšanu par Mērķdotācijas izlietojumu. 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.52/2 

 

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

apstiprināšanu 
 

 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktā 

noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

1. APSTIPRINĀT nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada 

sportistiem” (pielikumā). 

 

2. Atzīt  par spēku zaudējušu ar Dobeles novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumu 

Nr.328/14 apstiprināto nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles 

novada sportistiem”. 

 

 

 

 

 

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 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes  

2014.gada 27.februāra lēmumu 

Nr.52/2 

 
 

NOLIKUMS 

Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem 
 

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

spēļu komandām piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk – 

naudas balva), kā arī naudas balvu apmēru. 

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

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

3. Uz naudas balvu var pretendēt individuālo sporta veidu sportisti un sporta spēļu komandu 

nacionālo izlašu dalībnieki, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Dobeles novadā un sporta 

spēļu komandas, kuru biedrību juridiskā adrese ir Dobeles novadā. 

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

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

Šādas sacensības ir: 

4.1. Olimpiskās spēles, paraolimpiskās spēles, pasaules jaunatnes olimpiskās spēles; 

4.2. pasaules vai Eiropas čempionāti pieaugušajiem; 

4.3. pasaules vai Eiropas čempionāti junioriem; 

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

4.5. pasaules universiāde; 

4.6. Baltijas čempionāts un Baltijas kausa izcīņa pieaugušajiem; 

4.7. Latvijas čempionāti pieaugušajiem, Latvijas olimpiāde pieaugušajiem un Latvijas 

jaunatnes olimpiāde. 

5. Domei ir tiesības piešķirt naudas balvas (kopsummā līdz 10% no naudas balvu apmēra 

gadā) sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem starptautiskajās sacensībās 

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

6. Individuālajos sporta veidos Nolikuma 4.punktā minētajās sacensībās naudas balvu 

sportistam un viņa trenerim piešķir par augstāko sasniegumu vienās sacensībās vienā 

disciplīnā un tikai  par augstāko sasniegumu kalendārā gada laikā katrā sporta veidā.  

7. Priekšlikumus  Domei par naudas balvas piešķiršanu sagatavo un iesniedz Pārvalde. 

8. Naudas balvas tiek izmaksātas vienu reizi gadā saskaņā ar Domes lēmumu apstiprinātu 

sarakstu. 

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

Pārvaldei iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu (saskaņā ar 1.un 2.pielikumu), kuram 

pievienota informācija par sasniegumiem, kas gūti kādā no šī Nolikuma 4.punktā 

minētajām sacensībām laika posmā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 

30.septembrim.  
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10. Ja Pārvalde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, konstatē, ka nav iesniegti visi 

dokumenti,kas minēti attiecīgajā Nolikuma pielikumā, vai tie ir nepilnīgi, vai minētais 

sasniegums gūts sacensībās, kas neatbilst šī Nolikuma 4.punktā noteiktajam, tad 

iesniegums netiek izskatīts. 

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

sacensību nozīmīgumu, ņemot vērā sacensībās piedalījušos valstu skaitu un sportistu vai 

komandu skaitu. 

12. Sportistiem un viņu  treneriem individuālajos sporta veidos un sportistiem par 

piedalīšanos nacionālās izlases sastāvā sporta spēļu komandās, piešķir naudas balvas šādā 

kārtībā un apmērā (pēc nodokļu samaksas):  

12.1. EUR 426,00 - par piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, paraolimpiskajās spēlēs un līdz 

EUR 1422,00 -  par iegūto 1. - 6.vietu; 

12.2. EUR 284,00 - par piedalīšanos pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs un līdz EUR 

1422,00  - par iegūto 1.- 6.vietu; 

12.3. līdz EUR 996,00 - par pasaules čempionātos un pasaules kausa izcīņās 

pieaugušajiem un junioriem (kopvērtējumā) iegūto 1.- 6.vietu; 

12.4. līdz EUR 711,00 - par Eiropas čempionātos pieaugušajiem un junioriem un 

Eiropas kausa izcīņā pieaugušajiem (kopvērtējumā) iegūto 1.- 6. vietu; 

12.5. līdz EUR 426,00 - par pasaules Universiādē iegūto 1.- 6. vietu; 

12.6. līdz  EUR 285,00 - par Baltijas čempionātā pieaugušajiem un junioriem, Baltijas 

kausa izcīņā (ja nenotiek Baltijas čempionāts) pieaugušajiem iegūto 1.- 3.vietu; 

12.7. līdz EUR 142,00 - par Latvijas čempionātā pieaugušajiem, Latvijas olimpiādē 

pieaugušajiem izcīnīto 1.-3.vietu; 

12.8. līdz EUR 71,00 - par Latvijas jaunatnes olimpiādē iegūto 1.- 3. vietu; 

12.9. treneriem individuālajos sporta veidos piešķir naudas balvu 50% apmērā no 

sportistam piešķirtās naudas balvas. 

13.   Sporta spēļu komandām piešķir naudas balvas šādā apmērā: 

13.1. līdz  EUR 1422,00 - par piedalīšanos Eiropas kausa izcīņā; 

13.2. līdz  EUR 1422,00 - par iegūto 1.-3.vietu Baltijas kausa izcīņā, Latvijas 

čempionātā   un Latvijas olimpiādē. 

14. Piešķirtās naudas balvas Pārvalde saskaņā ar Domes lēmumu ieskaita saņēmēju 

norādītajos norēķinu kontos. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

Nolikumam „Par naudas 

balvu piešķiršanu Dobeles 

novada sportistiem” 

 

 

Iesniegums 

par naudas balvas piešķiršanu 

individuālo sporta veidu sportistiem un sporta spēļu komandu nacionālo izlašu 

dalībniekiem 

Sportista 

vārds, uzvārds 

Personas  kods Dzīvesvietas 

adrese 

Sacensību 

nosaukums 

Datums 

un 

sacensību 

vieta 

Iegūtā 

vieta 

      

Trenera vārds, 

uzvārds 

Personas kods Dzīvesvietas 

adrese 

   

      

 

Sportista norēķinu  konta Nr.______________________ 

 

Trenera norēķinu  konta  konta Nr._______________________ 

 

Pievienotie dokumenti:  

 

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

 

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

 

 

Sportists: ______________________________________________ 
                                           Paraksts                      Vārds , uzvārds 

 

Treneris: ______________________________________________ 
                                           Paraksts                      Vārds , uzvārds 

 

Datums:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 

Nolikumam „Par naudas 

balvu piešķiršanu Dobeles 

novada sportistiem” 

 

 

Iesniegums 

par naudas balvas piešķiršanu 

novada sporta spēļu komandām (iesniedz sporta biedrība) 

 

Komandas 

nosaukums 

Biedrības 

nosaukums un 

juridiskā adrese 

 

Sacensību nosaukums Iegūtā vieta 

    

 

Biedrības reģ.Nr.______________________________ 

 

Biedrības konta Nr.________________________________ 

 

Pievienotie dokumenti:  

 

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

 

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

 

3. Biedrības reģistrācijas apliecības (kopija). 

 

 

Biedrības amatpersona:________________     _________________      _________________ 
                                                   Paraksts                           Vārds , uzvārds   Amats 

 

Datums:_____________________ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.53/2 

 

Par grozījumu nolikumā „Par Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 

kārtību“ 

 

 

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt nolikumā „Par Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību“ 

(apstiprināts ar 2012.gada 23.februāra lēmumu Nr.39/2) grozījumu un aizstāt 2.2.punktā 

apzīmējumu un skaitli „1000 LVL“ ar skaitli un vārdu „1422,87 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 

 

27.02.2014.           Nr.54/2 

 

Par projekta „Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana“ 

 iesnieguma iesniegšanu 
 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 

14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikuma 3.3.2. un 

28.14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projekta „Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana“ 

iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtajā kārtā, 

nosakot kopējo projekta finansējumu EUR 1 028 903,62, t.sk., pievienotās vērtības 

nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 825 997,95, t.sk., Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – EUR 702 098,17, kas sastāda 85% no 

projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas, un Dobeles novada pašvaldības 

līdzfinansējums – EUR 123 899,78, kas sastāda 15% no projekta kopējo attiecināmo 

izmaksu summas, un projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 202 905,67. Dobeles 

novada pašvaldības kopējais projekta līdzfinansējums – EUR 326 805,45. 

2. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei EUR 1 028 903,62 

apmērā, paredzot atmaksu sākt 2015.gada marta, to atmaksājot līdz 2035.gada martam. 

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

Aizņēmumu izņemt 2014.gadā. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.  

4. Apliecināt, ka Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošajai Gardenes 

pamatskolai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids, 

un tā netiks demontēta.  

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.55/2 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Tautas sporta bāzes „Ceļa Ēzeļi” attīstīšana” realizācijai 

 

  

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

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 23.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un 

Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 2.augusta 

lēmumu Nr.06.6-11/13/1434 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

Piešķirt biedrībai „Tautas sporta bāze” projekta „Tautas sporta bāzes „Ceļa Ēzeļi” 

attīstīšana” realizācijai līdzfinansējumu 1422,87 euro (viens tūkstotis četri simti divdesmit divi 

euro 87 centi) apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām.  

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.56/2 
 

Par grozījumu Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas nolikumā 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 61.panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

Izdarīt Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas nolikumā (apstiprināts ar 

2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.18/1 „Par Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas 

izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu”) grozījumu un izteikt 1.punktu jaunā 

redakcijā: 

 

„1. Dobeles novada domes saimnieciskā komisija (turpmāk tekstā – KOMISIJA) ir Dobeles 

novada domes (turpmāk – DOME) izveidota institūcija, kura pilnvarota pieņemt lēmumus par: 

1) dāvinājuma (ziedojuma), ja tā summa vai vērtība ir robežās no 701 euro līdz 15000 euro, 

pieņemšanu pašvaldības iestādēs; 

2) atvaļinājuma, Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā noteikto sociālo garantiju, 

brīvdienu, piemaksu un naudas balvu piešķiršanu domes priekšsēdētājam; 

3) domes deputātu došanos komandējumos un darba braucienos.“ 

 

 

 

 

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 

 

27.02.2014.           Nr.57/2 

 

 

Par grozījumiem  Dobeles novada domes 2009.gada 13.augusta  lēmumā  

Nr.57/6 „Par Dobeles novada Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 274.panta sesto daļu, 

279.panta otro daļu, 281.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.57/6 „Par Dobeles novada 

Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Nolikuma 11.punktu jaunā redakcijā: 

„11. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā paraksta Administratīvās komisijas priekšsēdētājs.” 

 

2. Izteikt Nolikuma 14.punktu jaunā redakcijā: 

„14. Sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā par Administratīvās komisijas lēmumu var iesniegt 

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, 10 darba dienu 

laikā no pilna lēmuma paziņošanas dienas. Sūdzība un administratīvā lieta septiņu dienu laikā no 

sūdzības saņemšanas dienas tiek nosūtīta tiesai.” 

. 

 

 

 

 

 

 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 

27.02.2014.           Nr.58/2 

 

Par SIA „Velsens” iesniegumu 

 

Dobeles novada dome 2014.gada 6.februārī saņēma SIA „Velsens” iesniegumu par 

Dobeles novada Būvvaldes (turpmāk- Būvvalde) izsniegtās būvatļaujas SIA „Agro Kaķenieki” 

„Liellopu novietnes un šķidrmēslu lagūnas „Imantas ganības”” (turpmāk - Būvobjekts) 

būvniecībai atcelšanu, saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta ceturto daļu. 

Būvvalde 2012.gada 11.jūnijā ir izsniegusi SIA „Agro Kaķenieki” būvatļauju Nr.23 

(turpmāk – Būvatļauja) darbu veikšanai Būvobjektā, tajā norādīts, kur un kādā termiņā to var 

apstrīdēt.  

Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajā daļā noteikts, ka  administratīvo aktu var 

apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Savukārt, tā paša likuma 79.panta panta 

trešā daļa noteic, ka, ja administratīvā akta apstrīdēšanas iesniegums iesniegts, nokavējot 

apstrīdēšanas termiņu, un tā iesniedzējs nav lūdzis procesuālā termiņa atjaunošanu, augstāka 

iestāde, saņemot apstrīdēšanas iesniegumu, atsaka tā izskatīšanu pēc būtības. Saskaņā ar 

Būvatļaujā norādīto informāciju, SIA „Velsens” ir būvdarbu veicējs Būvobjektā, līdz ar to SIA 

„Velsens” nebija tiesisku šķēršļu uzzināt par Būvatļauju viena mēneša laikā no tās izdošanas 

brīža.  

Apstāklis, ka persona ir iesniegusi apstrīdēšanas iesniegumu, pats par sevi nenozīmē, ka 

gadījumā, ja tiek konstatēts apstrīdēšanas iesnieguma iesniegšanas termiņa nokavējums, persona 

ir lūgusi arī attiecīgo termiņu atjaunot. Arī apstākļu, kas atspoguļo līdzšinējo procesu, 

atreferēšana pati par sevi nenozīmē, ka līdz ar to persona ir lūgusi atjaunot nokavēto 

apstrīdēšanas termiņu. 

Pamatojoties uz augstākminēto un Administratīvā procesa likuma 79.panta trešajā daļā 

noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATTEIKT izskatīt pēc būtības SIA „Velsens” iesniegumu par Dobeles novada Būvvaldes 

2012.gada 11.jūnijā SIA „Agro Kaķenieki” izsniegtās būvatļaujas Nr.23 „Liellopu 

novietnes un šķidrmēslu lagūnas „Imantas ganības”” atcelšanu, sakarā ar nokavētu 

administratīvā akta apstrīdēšanas termiņu. 

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

19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.59/2 

 

Par Dobeles pilsētas Lauku ielas teritorijas iedzīvotāju iesniegumu 
 

 

Dobeles novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) 2014.gada 14.janvārī saņemts Dobeles 

pilsētas Lauku ielas teritorijas iedzīvotāju iesniegums, datēts ar 2014.gada 3.janvāri (turpmāk - 

Iesniegums), kurā iesniedzēji informē Pašvaldību, ka ir pret Biomasas koģenerācijas stacijas 

projekta realizēšanu nekustamajā īpašumā „Kurbadi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā un 

pieprasa publisko apspriešanu.  

Dobeles novada pašvaldības būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 2013.gada 3.decembrī ir 

izsniegusi Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.8-7/63 koģenerācijas stacijas „Kurbadi”, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā projektēšanai (turpmāk - PAU). Minēto administratīvo aktu var 

apstrīdēt Administratīvā procesa likumā (turpmāk – APL) noteiktajā kārtībā.  

 Administratīvā procesa likuma 79.panta otrajā daļā noteikts – privātpersona, kuras 

tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts ierobežo un kura administratīvajā 

procesā nav bijusi pieaicināta kā trešā persona, var šo administratīvo aktu apstrīdēt viena mēneša 

laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, bet ne vēlāk kā viena gada laikā no 

attiecīgā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. APL 78.panta pirmā daļa nosaka, ka 

iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu norāda, kuru administratīvo aktu apstrīd, kādā 

apjomā un lūgumu. Savukārt, APL 56.panta ceturtā daļa nosaka, ka iestāde, kurai lieta ir 

piekritīga, pieņem personas iesniegumu arī tad, ja tā uzskata, ka iesniegums nav pareizi 

noformēts vai nav pamatots. Pašvaldība ir informēta, ka nekustamā īpašuma, kurā paredzēts 

būvēt koģenerācijas staciju, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieki 2013.gada 27.decembrī ir 

saņēmuši informatīvo paziņojumu, kas viņiem nosūtīts atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 

17.februāra noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus 

paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 10.punktā 

noteiktajam, ka personai, kura gatavojas veikt darbības, kurām nav nepieciešams ietekmes uz vidi 

novērtējums, bet kuru veikšanai ir nepieciešami tehniskie noteikumi, ir jānosūta informatīvo 

paziņojumu darbības teritorijai blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem), un 

tādējādi ir uzzinājuši par koģenerācijas stacijas projekta realizāciju. Ievērojot teikto, secināms, ka 

Iesniegums pamatots ar „kaimiņa” tiesībām iebilst pret būvniecības ieceri. Kaimiņa tiesības ir 

personas tiesības uz īpašumu, kuras var tikt aizskartas būvniecības ieceres ietekmē, un uz tā 

pamata tās ļauj kādai personai iebilst pret citai personai izsniegtu atļauju būvēt. Pašvaldība ņem 

vērā juridiskajā literatūrā izteiktās atziņas, ka jēdziens „kaimiņš” šajās tiesiskajās attiecībās ir 

piemērojams nevis sadzīviskā, bet gan juridiskā nozīmē, kura saturs piepildāms, caur faktiskajiem 

apstākļiem konstatējot iespējamā aizskāruma būtiskumu, tiesiskajās attiecībās tiesības uz īpašumu 

ir piemērojamas paplašināti, par kaimiņu atzīstot ne tikai tādu personu, kuras īpašums robežojas 

ar ietekmes objektu, bet arī personu, kura pastāvīgi vai ilgstoši uzturas objekta ietekmes zonā. 

Atbilstoši APL 55.pantā noteiktajam, administratīvo lietu ierosina uz iesnieguma pamata, uz 

iestādes iniciatīvas pamata vai augstākas iestādes rīkojuma vai citas iestādes ziņojuma pamata. 

mailto:dome@dobele.lv


Nolūkā pārbaudīt PAU izdošanas atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, 

Pašvaldība ir ierosinājusi administratīvo lietu. 

Izvērtējot faktiskos apstākļus, dome konstatē : 

2013.gada 4.novembrī Būvvaldē ir saņemts SIA „Dobeles EKO”, reģ. Nr.40103533061, 

juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 3-1, Rīga, LV 1010, (turpmāk – būvniecības ierosinātājs)   

būvniecības iesniegums – uzskaites karte. Būvniecības iecere – koģenerācijas stacijas būvniecība 

nekustamajā īpašumā „Kurbadi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,  kadastra Nr.4652 003 0112, 

platība 11400 m
2
 (turpmāk – Nekustamais īpašums). Saskaņā ar 2012.gada 30.maija Nekustamā 

īpašuma nomas līgumu ar izpirkuma tiesībām, būvniecības ierosinātājam uz laiku līdz 2024.gada 

30.maijam ir Nekustamā īpašuma nomas tiesības, kuru mērķis -  ražošanas ēku un infrastruktūras 

objektu būvniecība. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” 35.punktu, būvvalde 10 darbdienu laikā pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites 

kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumam, kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu (vai 

nerīkošanu). 

Būvniecības likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka paredzētās būves publiskā 

apspriešana tiek rīkota, ja būve būtiski pasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus, samazina 

nekustamā īpašuma vērtību, ietekmē vidi, bet tai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums 

saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu". 

Atbilstoši 2013.gada 30.maija Dobeles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Nekustamais īpašums atrodas rūpnieciskās apbūves 

teritorijā, kur atļautā teritorijas izmantošana ir arī siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas 

būves (koģenerācijas stacijas), līdz ar ko būvniecības iecere atbilst Dobeles novada teritorijas 

plānojumam 2013.-2025.gadam. 

Koģenerācijas stacija paredzēta elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai izmantojot 

koksnes šķeldu, tajā paredzēts uzstādīt augstvērtīgas tehnoloģijas iekārtas, kas ļautu sasniegt īpaši 

zemu izmešu līmeni. Trokšņa līmenis koģenerācijas stacija darbības laikā  nepārsniegtu Ministru 

kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 

noteiktos trokšņa rādītājus. 

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta pirmās daļas 1.punktā, likuma 

1.pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 2.punktā noteikts, ka ietekmes 

uz vidi novērtējums nepieciešams termoelektrostacijām un citām sadedzināšanas iekārtām ar 100 

megavatu vai lielāku jaudu. Saskaņā ar būvniecības ierosinātāja norādīto - koģenerācijas stacijas 

paredzamā elektriskā jauda ir līdz 2.0 megavatiem.  

Paredzētā būvniecības ieceres vieta nav saistīta ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 

un vērtībām, turklāt apkārt esošajā teritorijā jau tiek veikta saimnieciskā darbība. Rūpnieciskā 

apbūves teritorija pēc savas būtības ir atzīstama par piemērotu palielinātai cilvēku un/vai 

transporta plūsmai, turklāt apkārtējiem iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka blakus viņu nekustamajiem 

īpašumiem var tikt uzbūvētas teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajiem lietošanas veidiem 

atbilstošas būves.  

Ievērojot augstāk minēto, Būvvalde ir secinājusi, ka būvniecības iecere: 

1) ir saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam un  konkrētās 

vietas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

2) ilgtermiņā būtiski neietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus un 

nekustamā īpašuma tirgu, jo netiks būtiski aizskartas šīs būvniecības rezultātā 

ietekmēto iedzīvotāju tiesības uz labvēlīgu vidi, nedz arī būtiski aprobežotas šo 

iedzīvotāju īpašuma tiesības (samazinoties tiem piederošo nekustamo īpašumu 

vērtībai), 

līdz ar to būvniecības ieceres publiskā apspriešana, atbilstoši Būvniecības likuma 12.pantam, nav 

rīkojama, un ir izdevusi būvniecības ierosinātājam PAU. 



Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 

„Dobeles novada pašvaldības nolikums” 95.punktu, par publiskās apspriešanas rīkošanu pēc 

attiecīgā ierosinājuma saņemšanas dome var lemt pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas, ja ne 

mazāk kā pieci procenti no pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem vēršas 

pašvaldībā. Iesniegumu iesniegušo Lauku ielas teritorijas iedzīvotāju skaits (58) neatbilst minētā 

punkta nosacījumiem. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 "Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 78. un 79.punktu, teritorijas plānojuma, 

kā arī tā grozījumu izstrādes laikā tiek rīkota publiskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotājiem ir 

iespēja izteikt savus priekšlikumus un iebildumus par plānojumā iekļautajiem apbūves 

noteikumiem. Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam 1.redakcijas publiskā 

apspriešana tika realizēta laika posmā no 2012.gada 12.novembra līdz 2012.gada 29.decembrim, 

bet 2.redakcijas publiskā apspriešana – laika posmā no  2013.gada 4.marta līdz 2013.gada 

24.martam. Abu izsludināto publisko apspriešanu laikā nav saņemti iedzīvotāju priekšlikumi vai 

iebildumi izstrādātajam novada teritorijas plānojumam attiecībā uz Nekustamo īpašumu. 

Vērtējot Būvniecības likuma 11.panta trešo daļu  kopsakarā ar Vispārīgo būvnoteikumu 

35.punktu, Pašvaldībai ir tiesības aizliegt apbūvi vai ierosināt to koriģēt tikai tad, ja tiesiskais 

regulējums (tostarp plānošanas dokumenti) šādu būvniecību nepieļauj vai ja, ņemot vērā 

publiskās apspriešanas rezultātus, šādas būvniecības rezultātā var negatīvi tikt ietekmētas 

būtiskas intereses.  

 

Pamatojoties uz augstākminēto un Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 

2.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.panta trešo, ceturto daļu, 

Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATSTĀT NEGROZĪTU Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2013.gada 3.decembra 

Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.8-7/63. 

 

2. Lēmumu var pārsūdzēt  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV–3007, saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 
 
 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2014.           Nr.60/2 

 

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

apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 25.februārī saņemto Xxxx Xxxxx 

pilnvarotās personas Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Ozoli”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4646 004 0010 

19,0 ha platībā sadalīšanai un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome 

KONSTATĒ: 

Nekustamais īpašums „Ozoli” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Ozoli”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4646 004 0010, platība 19,0 ha 

1994.gada 28.oktobrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13 uz xxxx xxxxx vārda.  

Xxxx Xxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Ozoli” trijās zemes vienībās. 

Īpašuma „Ozoli” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.35. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Igors Lepets. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2014.gada 17.februārī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

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

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

1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

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

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

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

 

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

nekustamajam īpašumam „Ozoli” Auru pagastā, Dobeles novadā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 10,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 5,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.3. zemes vienībai ar platību 3,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 10,9 ha: 

3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,12 ha; 

mailto:dome@dobele.lv


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

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

0,10 ha; 

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

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

0,04 ha. 
3.2. zemes vienībai ar platību 5,0 ha: 

3.2.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,12 ha; 

3.2.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām 

un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,52 ha; 

3.2.3. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 

0,48 ha. 

3.3. zemes vienībai ar platību 3,1 ha: 

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

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

0,16 ha; 

3.3.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,05 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


