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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, EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE, EDGARS 

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

REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: VIKTORS EIHMANIS – iemesls: ārzemju komandējums, EDĪTE 

KAUFMANE – iemesls: ārzemju komandējums 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas vadītāja 

LŪCIJA NARTIŠA, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja 

AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Izglītības 

pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO, datortīklu administrators GINTS DZENIS 

 

Sēdē piedalās: Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktore Ināra 

Tumaščika, novada iedzīvotāja Ilze Māra Kalniņa, laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore 

Ligita Dāvidsone  

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

1 (61/3) Par nekustamā īpašuma „Kales” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

2 (62/3) Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

3 (63/3) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Krūzas” un 

„Dīcmaņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai 

4 (64/3) Par nekustamā īpašuma „Avenes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

5 (65/3) Par nekustamā īpašuma „Rītausmas” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

6 (66/3) Par nekustamo īpašumu apvienošanu 
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7 (67/3) Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

8 (68/3) Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

9 (69/3) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

10 (70/3) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

11 (71/3) Par zemesgabalu „Lāči” Penkules pagastā, Dobeles novadā 

12 (72/3) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

13 (73/3) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Maisiņos”, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

14 (74/3) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 „Maisiņos”, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

15 (75/3) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 „Ziedugravās 2”, Naudītē, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

16 (76/3) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

17 (77/3) Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

18 (78/3) Par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos 

noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās 

redakcijas apstiprināšanu 

19 (79/3) Par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra  saistošo noteikumu Nr.4 

„Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtība” precizētās redakcijas apstiprināšanu 

20 (80/3) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par 

Dobeles novada pašvaldības nodevām”“ apstiprināšanu 

21 (81/3) Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kaķenieku 

ambulance” kapitāla daļu pārdošanu 

22 (82/3) Par grozījumu Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā 

23 (83/3) Par izglītojamo uzņemšanu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās izglītības un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) 

programmās 2014./2015.mācību gadā 

24 (84/3) Par projekta „Sporta inventāra iegāde 12 Dobeles novada izglītības iestādēs, kurās 

tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” iesnieguma iesniegšanu 

25 (85/3) Par projekta iesnieguma „Baltijas un Ziemeļvalstu amatniecības organizāciju 

sadarbība pieaugušo izglītības attīstībai” („Cooperation of Baltic and Nordic Craft 

organizations for development of adult education”) iesniegšanu 

26 (86/3) Par piedalīšanos projektā „Children’s Rights turned Into Practice (CRIsP)” 

27 (87/3) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.78/3 „Par 

Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un 

tās nolikuma apstiprināšanu” 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma „Kales” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kales” Naudītes pagastā sadalīšanai divās 

zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1
 panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

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



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

un 31.2.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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.61/3 

pielikumā) 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ozoliņi” Zebrenes pagastā sadalīšanai 

divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1
 panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

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

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

un 31.2.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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.62/3 

pielikumā) 

 

3. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Krūzas” un „Dīcmaņi” 

Bikstu pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Krūzas” un „Dīcmaņi” Bikstu pagastā robežu 

pārkārtošanai. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Deputāts EDGARS LAIMIŅŠ paziņo par nepiedalīšanos balsojumā. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

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

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

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NEBALSO – 1 (E.LAIMIŅŠ) NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.63/3 

pielikumā) 

 



4. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Avenes” Bērzes pagastā, kas sastāv no piecām zemes vienībām, 5,616 ha kopplatībā sadalīšanu 

divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu jaunizveidotajiem īpašumiem. 

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

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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.64/3 pielikumā) 

 

5. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Rītausmas” Auru pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, 12,76 ha kopplatībā sadalīšanu 

divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu jaunizveidotajiem īpašumiem. 

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

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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.65/3 pielikumā) 

 

6. 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par valstij (Satiksmes  

ministrija) piederošo nekustamo īpašumu „Krimūnu stacija” un „Dzelzceļš Rīga - Reņģe” 

Krimūnu pagastā sakārtošanu pirms reģistācijas Zemesgrāmatā, apvienojot īpašumu sastāvā 

ietilpstošās zemesvienības un piešķirot nosaukumus. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 26.2.punktu, Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.66/3 pielikumā) 

 

7. 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piekrītošo 

nekustamo īpašumu „Ieviņas” Bērzes pagastā, „Bērnu laukums” Lejasstrazdos, Dobeles pagastā 

un  „Centrs” Annenieku pagastā sadalīšanu. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.67/3 pielikumā) 

 

8. 

Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piekrītošo 

nekustamo īpašumu „Jaku kapi”, „Veczemnieki 361” un „Kraujas” Auru pagastā, „Sporta 

laukums Lejasstrazdos” Dobeles pagastā un „Tīlmaņi”, „Gaisiņu karjers”, „Teņu kapi” un 

„Kārklu mežs” Naudītes pagastā sastāvā esošu zemes vienību precizēto platību apstiprināšanu, 

ņemot vērā uzmērīšanas dabā rezultātus. 

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

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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.68/3 pielikumā) 

 

9. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

  ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4660 005 0128, 4660 

005 0125, 4660 005 0099 un 4660 006 0128  Dobeles pagastā atbilstoši novada teritorijas 

plānojumam. 

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

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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.69/3 pielikumā) 

 

10. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par lietošanas mērķu 

maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0108 Auru pagastā un ar kadastra 

apzīmējumu 4642 006 0173 Annenieku pagastā atbilstoši novada teritorijas plānojumam. 

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

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

S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.70/3 pielikumā) 

  

11. 

Par zemesgabalu „Lāči” Penkules pagastā, Dobeles novadā 

 

  ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par ierosinājumu 

Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo 

īpašumu – zemesgabalu „Lāči” Penkules pagastā 0,29 ha platībā, uz kura atrodas pašvaldībai 

piederoša dzīvojamā māja. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

6.punktu, 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 42.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 15 

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

A.JANSONE, 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.71/3 pielikumā) 

 

12. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – izīrēta divistabu dzīvokļa Nr.18 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā 

atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas apstiprināto pirkuma maksu pārdodot to 

dzīvokļa īrniekam. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



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

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

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

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

S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.72/3 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Maisiņos”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.1 „Maisiņos”, 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.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.73/3 pielikumā) 

 

14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 „Maisiņos”, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.7 „Maisiņos”, 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.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.74/3 pielikumā) 

 

15. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 „Ziedugravās 2”, Naudītē, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.9 „Ziedugravās 2”, Naudītes 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.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.75/3 pielikumā) 

 

 

16. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Šalkas” Bērzes pagastā 3,57 ha platībā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.76/3 pielikumā) 

 

17. 

Par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto lēmuma projektu 

sakarā ar dzīvojamo māju Bērzes ielā 13, Dobelē, „Ziedugravas 2” Naudītes pagastā, 

„Ziedugravas 6” Naudītes pagastā  un Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulcēs pieņemtajiem lēmumiem nodot dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības biedrībai vai 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, attiecīgi pilnvarojot SIA „Dobeles namsaimnieks” 

valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un pašvaldības vārdā parakstīt minēto dzīvojamo māju 

nodošanas - pieņemšanas aktus; informē par to, ka nepieciešams izdarīt precizējumu sagatavotajā 

lēmuma projektā, svītrojot 5. un 6.punktu, sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, kuru dēļ šajā 

domes sēdē nevar pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas „Ziedugravas 6” Naudītes pagastā 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS izsakās par precizējuma izdarīšanu. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu precizētā 

redakcijā. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 

trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Bērzes ielā 13, 

Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 12.februāra kopsapulces lēmumu par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Bērzes 13”, „Ziedugravas 2”, 



Naudītes pagastā, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 20.janvāra kopsapulces 

lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Energo pārvalde” un Priežu 

ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 21.janvāra 

kopsapulces lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Energo 

pārvalde”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.77/3 

pielikumā) 

 

18. 

Par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi 

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

novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto 2014.gada 

23.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija 

saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizēto 

redakciju (tiek precizēta noteikumu 2.punkta redakcija un 3.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā); 

informē par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumiem, ka pašvaldība 

saistošajos noteikumos var noteikt administratīvo atbildību tikai par tādiem pārkāpumiem, par 

kuriem administratīvā atbildība nav paredzēta likumos un ka administratīvā atbildība par ceļu vai 

to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai 

aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu ir 

paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140.panta otrajā daļā, līdz ar to lūdz 

svītrot saistošo noteikumu 2.punktu; pamato, ka pašvaldība nepiekrīt ministrijas viedoklim, jo 

LAPK 140.panta otrajā daļā paredzēta administratīvā atbildība par ceļu seguma bojāšanu, kas 

radusies pārkāpjot ceļu izmantošanas un aizsardzības noteikumus un šāds skaidrojums izriet arī 

no tiesu prakses administratīvo pārkāpumu lietās, kas izskatītas par LAPK 140.panta otrajā daļā 

paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu; paskaidro, ka saistošajos noteikumos paredzēta 

administratīvā atbildība par brauktuves seguma bojāšanu, kas radusies tīšu transportlīdzekļa 

dzenošo riteņu izbuksēšanas rezultātā, atstājot uz brauktuves seguma melnus transportlīdzekļa 

riepu gumijas sastāvdaļu nospiedumus, tādējādi šādā rīcībā nav LAPK 140.panta otrajā daļā 

atrunātā administratīvā pārkāpuma sastāva. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Izsakās sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS un ierosina balsot par lēmuma projektu. 
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 16.februāra 

atzinumu par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 

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

„Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi””, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.78/3 

pielikumā) 

 

 

 

 

 

 

 



19. 

Par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra  saistošo noteikumu Nr.4 

„Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 

 un samaksas kārtība” precizētās redakcijas apstiprināšanu  
 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par 2014.gada 27.februāra saistošo 

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

samaksas kārtība” precizēto redakciju, kas sagatavota, ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinumā izteiktos priekšlikumus un iebildumus par dažiem  saistošo 

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

samaksas kārtība” punktiem. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 19.martā un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 15 

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

A.JANSONE, 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.79/3 pielikumā) 
 

20. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi  

Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”“ apstiprināšanu 
 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par saistošo noteikumu Nr.7 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”“ projektu un pamato grozījumu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 15.punktu, ievērojot 

Administratīvā procesa likuma 18.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa 

noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būves pieņemšanu ekspluatācijā“ noteikto, kā arī Invaliditātes 

likumā lietotos terminus, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.80/3 

pielikumā) 
 

21. 

Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

„Kaķenieku ambulance” kapitāla daļu pārdošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par pašvaldībai piederošo SIA 

„Kaķenieku ambulance” kapitāla daļu pārdošanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Izsakās sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS un ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 



118.panta otro daļu, 120.pantu, 121.patu, 122.panta otro un ceturto daļu, 123.panta otro daļu, 

Komerclikuma 189.pantu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.81/3 

pielikumā) 

 

22. 

Par grozījumu Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par grozījumu izdarīšanu Dobeles 

novada Izglītības pārvaldes nolikuma pielikumā sakarā ar Apguldes Profesionālās vidusskolas 

pievienošanu Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajai vidusskolai ar 2014.gada 1.janvāri. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.82/3 pielikumā) 

 

23. 

Par izglītojamo uzņemšanu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības, 

profesionālās izglītības un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmās 

2014./2015.mācību gadā 

 

 ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par uzņemamo izglītojamo skaita 

noteikšanu Dobeles novada izglītības iestāžu - 1.vidusskolas, Valsts ģimnāzijas un Amatniecības 

un vispārizglītojošās vidusskolas vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un 

pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) programmās 2014./2015. mācību gadā. 

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

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 4.punktu, Izglītības likuma 

17.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 10.panta pirmo daļu, Dobeles novada 

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

E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.83/3 pielikumā) 

 

24. 

Par projekta „Sporta inventāra iegāde 12 Dobeles novada izglītības iestādēs, kurās tiek 

īstenota pirmsskolas izglītības programma” iesnieguma iesniegšanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta „Sporta 

inventāra iegāde 12 Dobeles novada izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības 

programma” iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta 

inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”, nosakot kopējo projekta finansējumu; informē par 

projekta izmaksām un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 



Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta un Izglītības, kultūras un sporta komiteju sēdēs 

2014.gada 19.martā un 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 4. un 6.punktu un Izglītības 

un zinātnes ministrijas izsludināto projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde vispārējās 

izglītības iestādēs”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.84/3 

pielikumā) 

 

25. 

Par projekta iesnieguma „Baltijas un Ziemeļvalstu amatniecības organizāciju sadarbība 

pieaugušo izglītības attīstībai” („Cooperation of Baltic and Nordic Craft organizations for 

development of adult education”) iesniegšanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta „Baltijas 

un Ziemeļvalstu amatniecības organizāciju sadarbība pieaugušo izglītības attīstībai” 

(„Cooperation of Baltic and Nordic Craft organizations for development of adult education”) 

iesnieguma iesniegšanu Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus apakšprogrammas 

„Nordplus Pieaugušo programmas” aktivitātē „Sadarbības projekti”; informē par projekta 

kopējām izmaksām un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.martā un 

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 4. un 5.punktu un Ziemeļu 

Ministru padomes apstiprinātas programmas Nordplus apakšprogrammas „Nordplus Pieaugušo 

programmas” rokas grāmatas nosacījumiem, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – 

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

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.85/3 pielikumā) 

 

26. 

Par piedalīšanos projektā „Children’s Rights turned Into Practice (CRIsP)” 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Dobeles 

Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra piedalīšanās projektā „Bērnu tiesības, to 

ieviešana praksē” („Children’s Rights turned Into Practice - CRIsP”) apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas un Sociālās komitejas sēdēs 2014.gada 

19.martā un 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, ņemot vērā 

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību programmā "FUNDAMENTAL 

RIGHTS AND CITIZENSHIP" (GRANTS JUST/2013/FRC/AG), Dobeles novada dome ar 15 

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

A.JANSONE, 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.86/3 pielikumā) 

 

 



27. 

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

„Par Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās  

komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu domes 

2013.gada 28.marta lēmumā Nr.78/3 „Par Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu 

konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”, sakarā ar to, ka minētajā 

komisijā darbojas skolu audzēkņi, kuri beiguši skolas gaitas Dobelē. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS  ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

E.GAIGALIS, A.JANSONE, 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.87/3 pielikumā) 

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.50 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2014.gada 24.aprīlī, plkst.14.00 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(01.04.2014.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(01.04.2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.03.2014.          Nr.61/3 

 

Par nekustamā īpašuma „Kales” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 13.martā saņemto Xxx Xxxxxx, 

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

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kales” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0044 21,2 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un 

iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Kales” Naudītes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Kales”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4680 003 0044, 

platība 21,2 ha un 4680 003 0045, platība 5,0 ha 2008.gada 30.maijā reģistrēts Dobeles rajona 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0043 

5253 uz Xxxx Xxxxxxx vārda. 

 

2. Xxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Kales” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4680 

003 0044, 21,2 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.5. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Igors Lepets. 

 

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

2014.gada 5.martā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

nekustamā īpašuma „Kales” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4680 003 0044. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 11,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

mailto:dome@dobele.lv


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

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 11,2 ha: 

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

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kV – 0.73 ha; 

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

2.06 ha. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 10,0 ha: 

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

0.46 ha; 

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

0.36 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 

27.03.2014.          Nr.62/3 

 

Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 12.martā saņemto Xxxx Xxxxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx pilnvarotās personas Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ozoliņi” Zebrenes pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra numuru 4698 003 0089 25,8 ha platībā sadalīšanai divās zemes 

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

 

1. Nekustamais īpašums „Ozoliņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Ozoliņi”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4698 003 0089, platība 25,8 

ha 2013.gada 21.novembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Zebrenes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0016 4237 uz Xxxx Xxxxxx vārda. 

 

2. Xxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Ozoliņi” ar kadastra apzīmējumu 4698 003 0089, 

25,8 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

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

izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Igors Lepets. 

 

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

2014.gada 10.martā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

nekustamajam īpašumam „Ozoliņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

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

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 19,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

mailto:dome@dobele.lv


3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 6,6 ha - 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts 

vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 1,2 ha.  

 

3.2. zemes vienībai ar platību 19,2 ha: 

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

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kV – 0,65 ha; 

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

1,07 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 

27.03.2014.          Nr.63/3 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Krūzas” un „Dīcmaņi” 

Bikstu pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 13.martā saņemts Xxxx Xxxxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamo īpašumu „Krūzas” un „Dīcmaņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā robežu 

pārkārtošanai. 

Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome 

KONSTATĒ: 

 

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

„Krūzas”), kas sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4654 005 0252, 

platība 0,41 ha, 4654 005 0108, platība 10,4 ha un 4654 005 0109, platība 1,1 ha 2005.gada 

1.februārī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 2522 uz Xxxx Xxxxxxx vārda.  

 

2. Nekustamais īpašums „Dīcmaņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Dīcmaņi”), kas sastāv no astoņām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4654 003 

0095, platība 6,9 ha, 4654 003 0110, platība 3,9 ha, 4654 005 0129, platība 10,4 ha, 4654 005 

0142, platība 8,8 ha, 4654 005 0153, platība 1,7 ha, 4654 005 0155, platība 0,3 ha, 4654 005 

0156, platība 29,3 ha un 4654 005 0182, platība 4,3 ha 2012.gada 31.decembrī reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.222 uz Xxxx Xxxxxxx vārda.  

 

3. Xxxx Xxxxxxxx vēlas atdalīt no īpašuma „Krūzas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4654 005 0108, 10,3 ha lielu platību un izveidot kā atsevišķu īpašumu. Pie paliekošās 

īpašuma „Krūzas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4654 005 0108, 0,1 ha platībā 

pievienot īpašuma „Dīcmaņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0155 ar 

platību 0,3 ha, izveidojot atsevišķu īpašumu ar kopplatību 0,4 ha. 

 

4. Īpašuma „Krūzas” un „Dīcmaņi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles 

novada pašvaldības būvvaldes 2014.gada 13.februāra lēmumu Nr.4. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Igors Lepets. 

 

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

2014.gada 5.martā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 

8.pantu, 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2. punktiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

nekustamo īpašumu „Krūzas” un „Dīcmaņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā robežu 

pārkārtošanai.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 10,3 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 10,3 ha: 

3.1.1. 150301- ceļa servitūta teritorija – 0.03 ha;  

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 – 

0,30 ha; 

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

2.08 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,4 ha - 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts 

vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,23 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 

27.03.2014.          Nr.64/3 

 

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

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 27.februārī Dobeles novada pašvaldībā 

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

nekustamā īpašuma „Avenes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais 

īpašums „Avenes”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Avenes”, kadastra numurs 4652 006 0084 ar kopplatību 5,616 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 266 uz Xxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Avenes” sastāv no 

piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 006 0084 ar platību 0,128 ha, 4652 004 

0090 ar platību 2,7 ha, 4652 004 0091 ar platību 1,6 ha, 4652 006 0085 ar platību 0,088 ha un 

4652 006 0086 ar platību 1,1 ha. 

Nekustamā īpašuma „Avenes” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Avenes” 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 „Avenes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 006 0084 

0,128 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), 4652 006 0085 0,088 ha 

platībā – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

(kods 0501);  

2.2. īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem: 4652 004 0090 

2,7 ha platībā, 4652 004 0091 1,6 ha platībā un 4652 006 0086 1,1 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 

27.03.2014.          Nr.65/3 

 

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

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 12.martā Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecības „Arāji”, reģistrācijas 

Nr.48501018589, juridiskā adrese: Skolas iela 8, Auri, Auru pag., Dobeles nov., LV-3710, 

iesniegumu par nekustamā īpašuma „Rītausmas” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

nekustamais īpašums „Rītausmas”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Rītausmas”, kadastra numurs 4646 009 0030 ar kopplatību 12,76 

ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 1000 0006 2616 uz Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecības 

„Arāji” vārda. Nekustamais īpašums „Rītausmas” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem: 4646 009 0030 ar platību 5,88 ha un 4646 008 0111 ar platību 6,88 ha. 

Nekustamā īpašuma „Rītausmas” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecības „Arāji” vēlas sadalīt nekustamo 

īpašumu „Rītausmas” 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 „Rītausmas” Auru pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 009 0030 5,88 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 008 111 6,88 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 

27.03.2014.          Nr.66/3 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

 

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

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 26.2.punktu, Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APVIENOT nekustamā īpašuma „Krimūnu stacija”, kadastra numurs 46720050238, 

sastāvā ietilpstošo zemes vienību 0,24 ha platībā (kadastra apzīmējums 46720050238) ar 

nekustamā īpašuma „Krimūnas-Auri 67.km”, kadastra numurs 46720050232, sastāvā ietilpstošo 

zemes vienību 0,1 ha platībā (kadastra apzīmējums 46720050232) un nekustamā īpašuma 

„Dzelzceļš Rīga - Reņģe”, kadastra numurs 46720050226, sastāvā ietilpstošo zemes vienību 36,4 

ha platībā (kadastra apzīmējums 46720050226), kas atrodas Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

piešķirt jaunizveidotajam zemesgabalam 36,74 ha platībā ar lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 1101,  nosaukumu 

„Stacija Krimūnas”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads.  

2. APVIENOT nekustamā īpašuma „Dzelzceļš Rīga - Reņģe”, kadastra numurs 

46720050226, sastāvā ietilpstošo zemes vienību 16,7 ha platībā (kadastra apzīmējums 

46720040065) ar nekustamā īpašuma „Krimūnu stacija, 61.km”, kadastra numurs 46720040053, 

sastāvā ietilpstošo zemes vienību 0,73 ha platībā (kadastra apzīmējums 46720040053), kas 

atrodas Krimūnu pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam zemesgabalam 17,43 ha 

platībā ar lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā 1101, nosaukumu „Dzelzceļa Glūda-Reņģe 59.-63.km”, Krimūnu 

pagasts, Dobeles novads. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.03.2014.         Nr.67/3 

 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

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

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Ieviņas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

numurs 4652 004 0093 ar platību 5,3 ha trīs atsevišķus īpašumus: 

1.1. zemesgabalu „Ieviņas 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4652 

004 0093 ar platību 0,5 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

1.2. zemesgabalu „Ceļtekas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4652 

004 0094 ar platību 1,8 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

1.3. zemesgabalu „Laukmalas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4652 

004 0095 ar platību 3,0 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

2. ATDALĪT no nekustamā īpašuma „Bērnu laukums” Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4660 005 0125, ar platību 0,8 ha: 

2.1. zemesgabalu ar platību 0,03 ha un pievienot īpašumam „Iekškvartāla ceļi”, 

Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4660 005 0305, ar 

kopplatību 0,83 ha. 

2.2. zemesgabalu ar platību 0,08 ha un pievienot īpašumam „Iekškvartāla ceļi”, 

Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4660 005 0305, ar 

kopplatību 0,91 ha. 

 

3. ATDALĪT no nekustamā īpašuma „Centrs” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4642 001 0850, ar platību 6,8 ha zemesgabalu ar platību 0,08 ha un pievienot 

īpašumam „Garāžas pie katlumājas”, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra apzīmējums 4642 001 0221, ar kopplatību 0,164 ha. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.03.2014.         Nr.68/3 

 

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. 1,107 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460010036, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Jaku kapi” Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā. 

2. 0,037 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460110036, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Veczemnieki 361” Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā. 

3. 1,11 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460100215, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Kraujas” Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā. 

4. 0,7 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0099, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Sporta laukums Lejasstrazdos” Dobeles pagastā, Dobeles novadā. 

5. 0,764 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800030161, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Tīlmaņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā sastāvā. 

6. 0,362 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800030162, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma  „Gaisiņu karjers” Naudītes pagastā, Dobeles novadā sastāvā. 

7. 0,169 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800040049, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Teņu kapi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā sastāvā. 

8. 19,89 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800030222, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Kārklu mežs” Naudītes 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 

 

27.03.2014.          Nr.69/3 

 

 

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 - 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) zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0128 (platība 3,0 ha), Lejasstrazdos, Dobeles 

pagastā, Dobeles novadā. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - sportam un atpūtai aprīkotās dabas 

teritorijas (kods 0503) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0125 (platība 0,8 

ha), Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve (kods 0908) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0099 (platība 0,5 

ha), Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā. 

4. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 006 0128 (platība 0,05 ha), 

Dobeles 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 

27.03.2014.         Nr.70/3 

 

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 4646 008 0108 (platība 3,91 ha), Auru 

pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

2. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0173 (platība 13,2 ha), Annenieku 

pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā 

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

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

 

 

 

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 

27.03.2014.         Nr.71/3 

 

 

Par zemesgabalu „Lāči” Penkules pagastā, Dobeles novadā 

 

 

  Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

6.punktu, 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 42.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IEROSINĀT Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Dobeles 

novada pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Lāči”, 

Penkules pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4684 002 0052, 0,29 ha platībā 

(kadastra apzīmējums 4684 002 0063), uz kura atrodas Dobeles novada pašvaldībai 

piederoša dzīvojamā māja „Lāči”, Penkules pagastā, Dobeles novadā. 

2. Lēmuma 1.punktā minētais zemesgabals ir dzīvojamajai mājai „Lāči”, Penkules pagastā, 

Dobeles novadā funkcionāli nepieciešamais zemesgabals. 

 

 

 

 

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 

27.03.2014.         Nr.72/3 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.18 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu 

dzīvokli ar kopējo platību 42,3 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto 

nekustamā īpašuma tirgus vērtību EUR 2134,32 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro 

32 centi), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1.PĀRDOT Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.18 

Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 42,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma 423/8953 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala. 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 2300,00 (divi 

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 

27.03.2014.         Nr.73/3 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Maisiņos”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.1 „Maisiņos”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

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

dzīvojamās mājas ar 7 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 363,0 kv.m. un zemesgabala ar 

kopējo platību 3,43 ha, kadastra numurs 4668 003 0244, reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000459216 uz 

Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Dzīvokļa Nr.1 „Maisiņos” platība ir 37,4 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.  

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 1400,00 (viens 

tūkstotis četri 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.1 „Maisiņos”, 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 37,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 374/3630 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1500,00 

(viens tūkstotis pieci simti euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

Priekšsēdētājs             A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.03.2014.         Nr.74/3 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 „Maisiņos”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.7 „Maisiņos”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

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

dzīvojamās mājas ar 7 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 363,0 kv.m. un zemesgabala ar 

kopējo platību 3,43 ha, kadastra numurs 4668 003 0244, reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000459216 uz 

Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Dzīvokļa Nr.7 „Maisiņos” platība ir 43,9 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

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

tūkstotis deviņi 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.7 „Maisiņos”, 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 43,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 439/3630 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2000,00 (divi 

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 

27.03.2014.         Nr.75/3 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 „Ziedugravās 2”, Naudītē, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.9 „Ziedugravās 2”, Naudītē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

  

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.9 „Ziedugravās 2”, Naudītē, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā, kadastra numurs 4680 900 0178, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 164-9 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

 Dzīvokļa Nr.9 „Ziedugravās 2” platība ir 46,3 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 1600,00 (viens 

tūkstotis 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 – divistabu dzīvokli Nr.9 „Ziedugravās 2”, 

Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 46,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 463/7748 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

2. NOTEIKT  lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2000,00 (divi 

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 

 

DOBELĒ 

Dobelē 

27.03.2014.          Nr.76/3 

 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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

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

NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala „Šalkas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4652 005 0269) 3,57 ha 

platībā, izsoles rezultātus un pārdot to Dobeles rajona Bērzes pagasta zemnieku saimniecībai 

„Rūķi”, reģ.Nr.45101009390, par nosolīto cenu 10 300,00 euro, pirkuma līgumā nosakot 

pirkuma maksas samaksas termiņu 2015.gada 31.decembris. 

 

 

 

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 

 

27.03.2014.          Nr.77/3 

Par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 

trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Bērzes ielā 13, 

Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 12.februāra kopsapulces lēmumu par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Bērzes 13”, „Ziedugravas 2”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 20.janvāra kopsapulces 

lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Energo pārvalde” un Priežu 

ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 21.janvāra 

kopsapulces lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Energo 

pārvalde”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT dzīvojamās mājas Bērzes ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv 55 

dzīvokļu īpašumiem un to sastāvā ietilpstošās zemes 3643 kv.m. platībā, pārvaldīšanas 

tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Bērzes 13”. 

2. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un 

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Bērzes ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā 

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3. NODOT dzīvojamās mājas „Ziedugravas 2” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kas 

sastāv 18 dzīvokļu īpašumiem un to sastāvā ietilpstošās zemes 0,25 ha platībā,  

pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Energo pārvalde”, 

reģistrācijas Nr.44103064576. 

4. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un 

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas „Ziedugravas 2”, Naudītes pagastā,  

Dobeles novadā nodošanas - pieņemšanas aktu. 

5. NODOT dzīvojamās mājas Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas 

sastāv no 23 dzīvokļu īpašumiem, 1 nedzīvojamās telpas un to sastāvā ietilpstošās zemes 

0,26 ha platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA 

„Energo pārvalde”, reģistrācijas Nr.44103064576. 

6. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un 

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā nodošanas - pieņemšanas aktu. 

 

 

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 

27.03.2014.          Nr.78/3 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi 

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

novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu 

 
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 16.februāra 

atzinumu par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 

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

„Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi””, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 

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

„Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi””  precizēto redakciju (pielikumā). 

 

2. Atcelt Dobeles novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumu Nr.9/1 „Par Dobeles novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 

27.maija saistošajos noteikumos  Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”“ 

apstiprināšanu”. 

 

 

 

 

 

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.marta lēmumu Nr.78/3 

 (protokols Nr.3) 

 

2014.gada 23.janvārī       Saistošie noteikumi Nr.1 

 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos  

noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

4.punktu 

 

1. Aizstāt saistošo noteikumu  23.punktā  skaitli „23:00“ ar skaitli „22:00“. 

2. Papildināt saistošos  noteikumus ar 27.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„27.
1
 Par tīšu transportlīdzekļa dzenošo riteņu izbuksēšanu, tā rezultātā atstājot uz 

brauktuves (ielu, ceļu, vai vietu, kur transportlīdzekļi var pārvietoties) seguma melnus 

transportlīdzekļa riepu gumijas sastāvdaļu nospiedumus - uzliek naudas sodu 

transportlīdzekļa vadītājam 25 euro; par atkārtoti izdarītu pārkāpumu uzliek naudas 

sodu 100 euro.“ 

3. Svītrot saistošo  noteikumu 28.punktu šādā redakcijā: 
„28. Par tīšu transportlīdzekļa dzenošo riteņu izbuksēšanu, apdraudot ceļu satiksmes 

drošību un bojājot brauktuves (ielu, ceļu, vai vietu, kur transportlīdzekļi var pārvietoties) 

segumu - transportlīdzekļa vadītājam vai īpašniekam uzliek naudas sodu Ls 10,00 apmērā; 

par atkārtoti izdarītu pārkāpumu uzliek naudas sodu Ls 50,00 apmērā.” 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.03.2014.         Nr.79/3 

 

Par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra  saistošo noteikumu Nr.4 

„Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 

 un samaksas kārtība” precizētās redakcijas apstiprināšanu  
 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 17.marta atzinumu par 

Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Dobeles 

novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, kurā izteikts 

lūgums precizēt Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra  saistošos noteikumus Nr.4 

„Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.4 

„Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 

precizēto redakciju (pielikumā). 

 

2.Atcelt Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.48/2 „Par Dobeles novada 

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

saņemšanas un samaksas kārtība“ apstiprināšanu“. 
 

 

 

 

 

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.marta lēmumu 

Nr.79/3. (protokols Nr.3) 

 

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; 

 

5.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā: 
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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; 

 

5.6. 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. 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. 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. 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.  Psihosociālā pakalpojuma 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”. 
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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 

 

27.03.2014.         Nr.80/3 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi  

Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos 

 Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”“ apstiprināšanu 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 15.punktu, ievērojot 

Administratīvā procesa likuma 18.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa 

noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būves pieņemšanu ekspluatācijā“ noteikto, kā arī Invaliditātes 

likumā lietotos terminus, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības 

nodevām”“ (pielikumā).  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 
APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2014.gada 27.marta lēmumu Nr.80/3  

(protokols Nr.3)  

 

Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.7 

 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības  2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”“ 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo 

daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta  

pirmās daļas 1.,2.,4.,5.,7.,9.,10.punktu  

 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot saistošo noteikumu 4.12.punktu, 4.12.1., 4.13.1., 4.13.2, 4.13.3., 4.13.4, 

4.13.5, 4.13.6., 4.13.7. un 4.13.8.apakšpunktu. 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.18.punktu jaunā redakcijā: 

„4.18. No 4.1.punktā minētās nodevas samaksas atbrīvo personas ar I vai II 

invaliditātes grupu, politiski represētas personas, trūcīgas un  maznodrošinātas 

personas, kā arī valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības budžeta iestādes.“ 

 

3. Aizstāt saistošo noteikumu 12.punktā ciparus un vārdus „1. un 2.grupas invalīdi” ar 

vārdiem un cipariem „personas ar I vai II invaliditātes grupu”. 
 

4. Aizstāt saistošo noteikumu 16.punktā ciparus un vārdus „redzes invalīdus, 1.grupas 

invalīdus” ar vārdiem un cipariem „personas ar redzes invaliditāti; I invaliditātes 

grupu”. 
 

5. Aizstāt saistošo noteikumu 17.punktā ciparu un vārdus „2.grupas invalīdi” ar vārdiem 

un ciparu „personas ar II invaliditātes grupu”. 
 

6. Aizstāt saistošo noteikumu 27.punktā ciparus un vārdus „1. un 2.grupas invalīdi” ar 

vārdiem un cipariem „personas ar I vai II invaliditātes grupu”. 
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Saistošo noteikumu Nr.7 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības  2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”“ 

paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 

1.punktā pašvaldībai deleģētas tiesības noteikt nodevas par 

pašvaldības izstrādāto dokumentu saņemšanu. Saskaņā ar MK 

13.04.2004. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā” 8.punktu būvi pieņem ekspluatācijā 

pašvaldības izveidota komisija ar aktu, savukārt saskaņā ar 

minēto noteikumu 29.punktu aktu var apstrīdēt Administratīvā 

procesa likumā (APL) noteiktajā kārtībā, tādējādi secināms, ka 

akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā ir administratīvais akts 

un administratīvā procesa stadija ir administratīvā akta 

izdošana, un atbilstoši APL 18.panta pirmajai daļai 

administratīvais process iestādē privātpersonai ir bez maksas. 

Ievērojot teikto pašvaldības 26.09.2013. saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” ir 

svītrojamas normas, kurās noteikta nodeva par akta par ēku un 

būvju pieņemšanu ekspluatācijā izsniegšanu. 

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Svītroti saistošo noteikumu II.nodaļas „Nodeva par pašvaldības 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu“ punkti, ar  

kuriem bija noteikta pašvaldības nodeva par akta par ēku un 

būvju pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanu. 

Vienlaikus saistošajos noteikumos precizēti termini atbilstoši 

Invaliditātes likumā lietotajiem terminiem. 

 

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

 

Nav būtiskas ietekmes 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav attiecināms 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

 

 

Nav attiecināms 

 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Nav attiecināms 
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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 

 

27.03.2014.          Nr.81/3 

 

 

Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

„Kaķenieku ambulance” kapitāla daļu pārdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

118.panta otro daļu, 120.pantu, 121.patu, 122.panta otro un ceturto daļu, 123.panta otro daļu, 

Komerclikuma 189.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. PĀRDOT Dobeles novada pašvaldībai piederošās 67 (sešdesmit septiņas) sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Kaķenieku ambulance” (reģistrācijas Nr.40003300823, juridiskā 

adrese Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads) kapitāla daļas 

saskaņā ar pārdošanas noteikumiem. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību „Kaķenieku ambulance” pārdošanas noteikumus (pielikumā). 

 

 

 
Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 

Pielikums  

Dobeles novada domes 

2014.gada 27.marta 

lēmumam Nr.81/3 

 

Dobeles novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu  

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Kaķenieku ambulance” 

pārdošanas noteikumi  

 

1. Dobeles novada pašvaldībai, NMK90009115092, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, 

LV-3701, (turpmāk – Pašvaldība), pieder 67 (sešdesmit septiņas) sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Kaķenieku ambulance”, reģistrācijas numurs 40003300823, juridiskā adrese Skolas 2, 

Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718, (turpmāk – Sabiedrība) kapitāla daļas, 

kas veido 22.33 % no Sabiedrības pamatkapitāla, (turpmāk – Kapitāla daļas). 

2. Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls LVL 3000 (trīs tūkstoši latu). 

Pamatkapitāls sadalīts 300 (trīs simti) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība LVL 

10 (desmit latu).  

3. Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra mantiskā ieguldījuma novērtēšanas 

eksperta 2014.gada 17.februāra slēdzienu, Kapitāla daļu tirgus vērtība noteikta EUR 1140.00 

(viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro). 

4. Sabiedrības dalībniekiem ir tiesības izmantot savas pirmpirkuma tiesības un pirkt Kapitāla 

daļas par cenu EUR 1140.00 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro). 

5. Pirmpirkuma tiesības izmantojamas viena mēneša laikā no dienas, kad Pašvaldība ir iesniegusi 

paziņojumu par kapitāla daļu pārdošanu Sabiedrības valdei.  

6. Samaksas termiņš nopirktajām Kapitāla daļām ir 10 (desmit) darba dienas no Kapitāla daļu 

pirkuma līguma noslēgšanas dienas.  

8. Maksājums par Kapitāla daļām veicams euro, pilnā apmērā, ieskaitot to Dobeles novada 

pašvaldības budžetā.  

9. Ja Sabiedrības dalībnieks neizmanto Kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības vai arī netiek 

nopirktas visas daļas, Pašvaldība ir tiesīga pārdot tās atklātā izsolē.  
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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 

 

27.03.2014.          Nr.82/3  

 

Par grozījumu Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā 

 
  

 

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

dome NOLEMJ:  

 

Izdarīt Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā (apstiprināts ar 2010.gada 

25.februāra lēmumu Nr.39/3) grozījumu un svītrot nolikuma 1.pielikumā 1.2.apakšpunktu. 
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1.pielikums  

Dobeles novada  

Izglītības pārvaldes nolikumam  

 

DOBELES NOVADA IZGLĪTĪBAS UN IZGLĪTĪBAS ATBALSTA IESTĀDES 

1. Vispārizglītojošās skolas un profesionālā izglītības iestādes: 

1.1. Annenieku pamatskola; 

1.2. (svītrots ar Dobeles novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.82/3) 

1.3. Bikstu pamatskola; 

1.4. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 

1.5. Dobeles Kristīgā pamatskola; 

1.6. Dobeles Sākumskola; 

1.7. Dobeles Valsts ģimnāzija; 

1.8. Dobeles 1.vidusskola; 

1.9. Gardenes pamatskola; 

1.10. Krimūnu pamatskola; 

1.11. Lejasstrazdu pamatskola; 

1.12. Mežinieku pamatskola; 

1.13. Naudītes pamatskola; 

1.14. Penkules pamatskola. 

2. Speciālā skola – Bērzupes speciālā internātpamatskola. 

3. Pirmsskolas izglītības iestādes: 

3.1. Annenieku pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”; 

3.2. Auru pirmsskolas izglītības iestāde „Auriņš”; 

3.3. Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš”; 

3.4. Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Spodrītis”; 

3.5. Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”; 

3.6. Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Valodiņa”; 

3.7. Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde „Minkuparks”. 

4. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes: 

4.1. Dobeles Mākslas skola; 

4.2. Dobeles Mūzikas skola; 

4.3. Dobeles Sporta skola. 

5. Interešu izglītības iestāde – Dobeles Bērnu un jauniešu centrs. 

6. Izglītības atbalsta iestāde – Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs. 

 

 

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 

 

27.03.2014.          Nr.83/3  

 

Par izglītojamo uzņemšanu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības, 

profesionālās izglītības un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmās 

2014./2015.mācību gadā 

 

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

17.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 10.panta pirmo daļu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

Noteikt Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

izglītības un pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) programmās 2014./2015. mācību gadā 

izglītojamo skaitu: 

 

1. Dobeles 1.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(kods 31011011) – 18 izglītojamie, 1 klase. 

2. Dobeles Valsts ģimnāzijā: 

2.1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmā (kods 23011111) 

7.klasē - 56 izglītojamie (2 klases); 

2.2.Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (kods 

31012011) 10.klasē - 28 izglītojamie (1 klase); 

2.3.Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmā (kods 31013011) 10.klasē - 56 izglītojamie (2 klases); 

2.4.Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (kods 

31014011) - 28 izglītojamie (1 klase). 

3. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā: 

3.1. Vispārējās izglītības programmās: 

3.1.1.Pamatizglītības otrā posma programmā (kods 23011113) (7.klase) – 8 

izglītojamie (1 klase); 

3.1.2.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 

31010011) – 18 izglītojamie (1 klase); 

mailto:dome@dobele.lv


3.1.3.Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā 

(policija) (kods 31014011) – 18 izglītojamie (1 klase); 

3.1.4.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 

31011013) – 18 izglītojamie (1 klase); 

3.1.5.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālākmācības programmā 

(kods 31011013) – 10 izglītojamie (1 klase). 

3.2. Profesionālās izglītības programmās (ar pamatizglītību): 

3.2.1. Autotransports (automehāniķis) /4-gadīgs kurss/ (kods 33 525 01) – 20 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.2. Datorsistēmas (datorsistēmu tehniķis) /4-gadīgs kurss/ (kods 33 481 01) – 

12 izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.3. Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists) /4-gadīgs 

kurss/ (kods 33 811 02) – 12 izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.4. Frizieru pakalpojumi (frizieris) /3-gadīgs kurss/ (kods 32 815 02) – 12 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.5. Pārtikas produktu ražošana (pārtikas ražošanas tehniķis) /4-gadīgs kurss/ 

(kods 33 541 01) – 12 izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.6. Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) /4-gadīgs 

kurss/ (kods 33 811 03) – 12 izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.7. Būvdarbi (apdares darbu tehniķis) /4-gadīgs kurss/ (kods 3558201) – 12 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.8. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (ēku iekšējo komunikāciju montāžas 

un apkalpošanas speciālists /4-gadīgs kurss/ (kods 3358203) – 12 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.9. Komerczinības (tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks) /4-gadīgs kurss/ 

(kods 3334102) – 12 izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.10. Saimniecības vadīšana (saimniecības vadītājs) /4-gadīgs kurss/ (kods 

3381101) – 12 izglītojamie, 1 grupa;  

3.2.11. Kokapstrādes izstrādājumu izgatavošana (galdnieks) /4-gadīgs kurss/ 

(kods 742201) – 12 izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.12. Būvdarbi (krāšņu podnieks) /1-gadīgs kurss/ (kods 3258201) – 12 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.2.13. Būvdarbi (apdares darbu strādnieks) /1-gadīgs kurss/ (kods 3258201) – 12 

izglītojamie, 1 grupa. 

 

 



3.3. Profesionālās izglītības programmās (ar vidējo izglītību): 

3.3.1. Būvdarbi (apdares darbu strādnieks) /1-gadīgs kurss/ (kods 35a58201) – 6 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.2. Autotransports (autoatslēdznieks) /1-gadīgs kurss/ (kods 35b52501) – 6 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.3. Autotransports (automehāniķis) /1.5-gadīgs kurss/ (kods 35b52501) – 6 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.4. Dārzkopība (dārznieks) /1.5-gadīgs kurss/ (kods 35b62200) – 6 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.5. Kokapstrādes izstrādājumu izgatavošana (galdnieks) /1-gadīgs kurss/ 

(kods 742201) – 12 izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.6. Administrācijas un sekretāra pakalpojumi (lietvedis) /1-gadīgs kurss/ 

(kods 35a34601) – 6 izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.7. Būvdarbi (krāšņu podnieks) /1-gadīgs kurss/ (kods 35a58201) – 6 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.8. Frizieris /1-gadīgs kurss/ (kods 35a81502) – 6 izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.9. Ēdināšanas pakalpojumi (konditors) /1-gadīgs kurss/ (kods 35a81102) – 6 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.10. Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) /1-gadīgs kurss/ (kods 35a81102) – 6 

izglītojamie, 1 grupa; 

3.3.11. Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) /1-gadīgs 

kurss/ (kods 35b81103) – 6 izglītojamie, 1 grupa. 

3.4. Tālākizglītības programmās: 

3.4.1. Ēdināšanas pakalpojumi (konditors) (480 stundas) (kods 20T81102); 

3.4.2. Autotransports (automehāniķis) (960 stundas) (kods 30T52501); 

3.4.3. Viesnīcu pakalpojumi (viesnīcu pakalpojumu speciālists) (960 stundas) 

(kods 30T81103); 

3.4.4. Ēdināšanas pakalpojumi (konditora palīgs) (480 stundas) (kods 

10T81102); 

3.4.5. Autotransports (autoatslēdznieks) (480 stundas) (kods 20T52501). 

 

 

 

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 

 

27.03.2014.          Nr.84/3 

 

 

Par projekta „Sporta inventāra iegāde 12 Dobeles novada izglītības iestādēs, kurās tiek 

īstenota pirmsskolas izglītības programma” iesnieguma iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu un Izglītības un 

zinātnes ministrijas (turpmāk – IzM) izsludināto projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde 

vispārējās izglītības iestādēs”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projekta „Sporta inventāra iegāde 12 Dobeles novada izglītības iestādēs, kurās 

tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” (turpmāk – projekts) iesniegumu IzM izsludinātajā 

projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”, nosakot kopējo projekta 

finansējumu 11 000,00 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, t.sk., IzM finansējums – 

5 500,00 EUR, kas sastāda 50% no projekta attiecināmo izmaksu summas, un Dobeles novada 

pašvaldības līdzfinansējums – 5 500,00 EUR. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējumu no pašvaldības budžeta. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.03.2014.          Nr.85/3 

 

 

Par projekta iesnieguma „Baltijas un Ziemeļvalstu amatniecības organizāciju sadarbība 

pieaugušo izglītības attīstībai” („Cooperation of Baltic and Nordic Craft organizations for 

development of adult education”) iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu un Ziemeļu 

Ministru padomes apstiprinātas programmas Nordplus apakšprogrammas „Nordplus Pieaugušo 

programmas” rokas grāmatas nosacījumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta „Baltijas un Ziemeļvalstu amatniecības organizāciju sadarbība 

pieaugušo izglītības attīstībai” („Cooperation of Baltic and Nordic Craft organizations for 

development of adult education” (turpmāk – projekts) iesnieguma iesniegšanu Ziemeļu Ministru 

padomes programmas Nordplus apakšprogrammas „Nordplus Pieaugušo programmas” aktivitātē 

„Sadarbības projekti” ar kopējo projekta finansējumu EUR 36 933,00 ar PVN, t.sk. Nordplus 

finansējums EUR 26 669,00, kas sastāda 72 % no kopējo projekta izmaksu summas un projekta 

partneru līdzfinansējuma EUR 10 264,00, kas sastāda 28% no kopējās projekta summas. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai priekšfinansējumu 

EUR 5334,00 apmērā no Kultūras un sporta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.03.2014.          Nr.86/3  

 

Par piedalīšanos projektā „Children’s Rights turned Into Practice (CRIsP)” 

 

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

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību programmā "FUNDAMENTAL 

RIGHTS AND CITIZENSHIP" (GRANTS JUST/2013/FRC/AG), Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra piedalīšanos 

projektā „Bērnu tiesības, to ieviešana praksē” („Children’s Rights turned Into Practice -CRIsP”) 

(turpmāk – projekts). 

2. Apstiprināt projekta partnera izmaksas projekta īstenošanai 47725,38 EUR, t.sk. publiskais 

finansējums 38 180,30 EUR, kas sastāda 80% no kopējām projekta izmaksām un Dobeles 

novada pašvaldības līdzfinansējums 9545,08 EUR, kas sastāda 20% no kopējām projekta 

izmaksām 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

priekšfinansējumu 17 500,00 EUR apmērā no Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

t.sk. 2014. gadā - 2500,00 EUR un 2015. gadā - 15 000,00 EUR. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.03.2014.          Nr.87/3 

 

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

 „Par Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās  

komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

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

pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” 

šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot lēmuma daļā „Komisijas locekļi” vārdus: 

1.1. Aivis Majors - Dobeles Jauniešu domes biedrs; 

1.2. Ieva Maļeca - Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 

audzēkne. 

 

2. Papildināt lēmumu daļā „Komisijas locekļi” ar vārdiem: 

2.1. Ieva Laizāne - Dobeles Jauniešu domes biedre; 

2.2. Inese Zinkeviča – Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 

audzēkne. 
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