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Sēde sasaukta plkst. 14.00 
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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,  

SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, AGITA JANSONE, EDĪTE KAUFMANE, 

EDGARS LAIMIŅŠ, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, 

GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: ALDIS CĪRULIS – iemesls: darba pienākumi, EDGARS GAIGALIS 

– iemesls: darba pienākumi, SARMĪTE LUCAUA – iemesls: izbraukusi ārpus Latvijas 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA 

NARTIŠA, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Juridiskās nodaļas juriste AIVA 

POLE-GRINŠPONA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, Finanšu 

un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma 

nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, vecākā 

konsultante DZINTRA MATISONE, Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO, Sociālā 

dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE, Kultūras un sporta pārvaldes sporta nozares vadītāja 

VERA ERIKSONE, datortīklu administrators GINTS DZENIS  

 

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

redaktore Ligita Dāvidsone  

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija.  

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1 (130/5) Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 113, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

2 (131/5) Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

3 (132/5) Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

4 (133/5) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

5 (134/5) Par piekrišanu zemes Ausmaņa iela 15A, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā 

mailto:dome@dobele.lv


iegūšanai īpašumā 

6 (135/5) Par piekrišanu zemes “Guntas”, Auru pagastā, Dobeles novadā iegūšanai 

īpašumā 

7 (136/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Muldavas ielā 12, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

8 (137/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Upes ielā 4, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

9 (138/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Uzvaras ielā 10A, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

10 (139/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lāči”, Penkules pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

11 (140/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ģīgumi 3”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

12 (141/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ņurkas”, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

13 (142/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 329”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

14 (143/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 25A, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

15 (144/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

16 (145/5) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

17 (146/5) Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles  

namsaimnieks” pamatkapitālā 

18 (147/5) Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles ūdens”  

pamatkapitālā 

19 (148/5) Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie 

pakalpojumi” pamatkapitālā 

20 (149/5) Par Dobeles novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

21 (150/5) Par līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds” 

22 (151/5) Par projekta „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu pagasta 

Zebrus ezerā” īstenošanu 

23 (152/5) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr. 93/5 

„Par Dobeles novada pašvaldības  piedalīšanos Latvijas- Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projektā „Zemgales seno tradīciju 

veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mākslas izteiksmes līdzekļus( LLIV-

271)”” 

24 (153/5) Par grozījumu nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un 

sporta projektiem Dobeles novadā”  

25 (154/5) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadam““ apstiprināšanu 

26 (155/5) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu 

tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” 

apstiprināšanu 

27 (156/5) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Dobeles 

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

Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām 

personām”“ apstiprināšanu 

28 (157/5) Par Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu 

vasaras nometņu projektu fonda izveidošanu un tā nolikuma apstiprināšanu  

29 (158/5) Par grozījumu Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā 



Nr.370/14 „Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS 

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

30 (159/5) Par nodomu protokola par dāvinājumu “Dobeles mūzikas skolas rekonstrukcija” 

ratificēšanu  

31 (160/5) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles 

novada pašvaldības budžets 2014.gadam”” apstiprināšanu 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 113, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zaļā iela 113, Dobelē 1358 m
2
 platībā 

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

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā 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 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.130/5 pielikumā) 

 

2. 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu 

„Stariņi” un „Stabiņi” Auru pagastā zemes vienību apvienošanu un nekustamā īpašuma Ceriņu 

iela 6 Jaunbērzē zemes vienību 3,5 ha un 4,5 ha platībā apvienošanu, izveidojot vienu 

zemesgabalu 8,0 ha platībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā 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, Dobeles novada 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.131/5 pielikumā) 

 

3. 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par atsevišķu 

zemesgabalu izveidošanu, atdalot no nekustamā īpašuma „Pauguri” Bērzes pagastā zemesgabalu 

“Jaunpauguri” 15,4989 ha platībā, no nekustamā īpašuma „Bērzupes speciālā 

internātpamatskola” Annenieku pagastā  - zemesgabalu 0,64 ha platībā, no nekustamā īpašuma 



„Pie Bērzupes skolas” Annenieku pagastā -  zemesgabalus 0,40 ha,  0,50 ha  un 1,0 ha platībā,  

un no nekustamā īpašuma „Annenieku kapi” Annenieku pagastā  - zemesgabalu 1,2 ha platībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā 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 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.132/5 pielikumā) 

 

4. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu 

„Priežkalni” Auru pagastā, „Bērzupes speciālā internātpamatskola”, „Bērzupes lauks” un 

„Astras” Annenieku pagastā lietošanas mērķu noteikšanu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā 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 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.133/5 pielikumā) 

 

5. 

Par piekrišanu zemes Ausmaņa iela 15A, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

iegūšanai īpašumā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma 

projektu sakarā ar piekrišanas došanu Ķīnas Tautas Republikas pilsonim iegūt īpašumā 

nekustamo īpašumu Ausmaņa iela 15A Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, kas sastāv no 

zemesgabala 0,4652 ha platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka novada dome izskata šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minēto personu, kas vēlas 

iegūt zemi īpašumā, iesniegumus un dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes 

turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar novada teritoriālplānojuma noteikumiem un 

ievēroti šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, un Administratīvā procesa likuma 65.panta 

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

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.134/5 pielikumā) 



6. 

Par piekrišanu zemes “Guntas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, iegūšanai īpašumā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma 

projektu sakarā ar piekrišanas došanu Krievijas Federācijas pilsonim iegūt īpašumā nekustamo 

īpašumu „Guntas” Auru pagastā, kas sastāv no zemesgabala 4,96 ha platībā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.

 Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka novada dome izskata šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minēto personu, kas vēlas 

iegūt zemi īpašumā, iesniegumus un dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes 

turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar novada teritoriālplānojuma noteikumiem un 

ievēroti šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, kā arī Administratīvā procesa likuma 65.panta 

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

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.135/5 pielikumā) 

 

7. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Muldavas ielā 12, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.7 Muldavas ielā 12, Dobelē atsavināšanu, par 

Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.136/5 pielikumā) 

 

8. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Upes ielā 4, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.10 Upes ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā 

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

īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

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



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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.137/5 pielikumā) 

 

9. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Uzvaras ielā 10A, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 
 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.2 Uzvaras ielā 10A, Dobelē, par kuru 

saņemts atsavināšanas ierosinājums, 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 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.138/5 pielikumā) 

 

10. 

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

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas ar kopējo platību 46,8 kv.m. un saimniecības ēkas 

“Lāči” Penkules pagastā atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma 

maksu pārdodot to būvju īrniekam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā 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 un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

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

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

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

(Lēmums Nr.139/5 pielikumā) 

 

11. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ģīgumi 3” Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas “Ģīgumi 3” Bērzes pagastā 44,7 kv.m. platībā, par kuru 

saņemts atsavināšanas ierosinājums, 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 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS uzdod jautājumu par īpašuma sastāvu. 

AUSTRA APSĪTE sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.140/5 pielikumā) 

 

12. 

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

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – zemesgabala „Ņurkas” Naudītes pagastā 0,97 platībā atsavināšanu, par 

Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to uz zemesgabala atrodošos 

būvju lietotājam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu un 44.panta septīto daļu un 

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

personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.141/5 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 329”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Jaunzemnieki 329” Auru pagastā 0,3823 ha 

platībā, par kuru saņemts atsavināšanas ierosinājums, 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 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.142/5 pielikumā) 

 



14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 25A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Liepājas šoseja 25A Dobelē 5610 kv.m. platībā, 

par kuru saņemts atsavināšanas ierosinājums, 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 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.143/5 pielikumā) 

 

15. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala  Liepājas šosejā 27A, Dobelē 3040 kv.m. platībā 

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

zemesgabala atrodošos ēku īpašniekam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par atšķirību divu blakus atrodošos nekustamo 

īpašumu sertificētā novērtējuma summā. 

AUSTRA APSĪTE sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu un 44.panta ceturto daļu un 

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

personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.144/5 pielikumā) 

 

16. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu - neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.1 “Maisiņos”, Jaunbērzes pagastā 37,4 

kv.m. platībā, neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.7 “Maisiņos”, Jaunbērzes pagastā  43,9 

kv.m.platībā un neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.9 “Ziedugravās 2”, Naudītē, Naudītes pagastā 

46,3 kv.m. platībā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā 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 otrā daļā, 

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

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.145/5 pielikumā) 

 

17. 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu 

SIA „Dobeles  namsaimnieks” pamatkapitālā 

 

ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par novada pašvaldības mantas - 

Naudītes pagastā atrodošos pamatlīdzekļu EUR 2625,88 vērtībā un ātri nolietojamā inventāra 

EUR 4,57 vērtībā ieguldīšanu SIA „Dobeles namsaimnieks” pamatkapitālā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

Nr.146/5 pielikumā) 

  

18. 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles ūdens”  pamatkapitālā 

 

ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par novada pašvaldības mantas - 

Bikstu pagastā atrodošos pamatlīdzekļu EUR 3254,44 vērtībā un Dobeles pagastā atrodošos 

pamatlīdzekļu EUR 182,13 vērtībā ieguldīšanu SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

Nr.147/5 pielikumā) 

 

19. 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie 

pakalpojumi” pamatkapitālā 

  

ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par novada pašvaldības mantas - 

Dobelē atrodošos pamatlīdzekļu EUR 35826,15 vērtībā un  ātri nolietojamā inventāra EUR 

31557,36 vērtībā, Auru pagastā atrodošos pamatlīdzekļu EUR 1603,27 vērtībā, Bērzes pagastā 



atrodošos pamatlīdzekļu EUR 1915,39 vērtībā un ātri nolietojamā inventāra EUR 2278,42 

vērtībā, Dobeles pagastā atrodošos pamatlīdzekļu EUR 1575,02 vērtībā un Zebrenes pagastā 

atrodošos ātri nolietojamā inventāra EUR 253,10 vērtībā  ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie 

pakalpojumi” pamatkapitālā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

Nr.148/5 pielikumā) 

 

20. 

Par Dobeles novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā, 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā un Finanšu un budžeta 

komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā, un visās komitejās 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 2.punktu un 72.pantu, 

Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 

5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Dobeles novada 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.149/5 pielikumā) 

 

21. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds” 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 

piešķiršanu 1000 euro apmērā nodibinājumam „Kokneses fonds” Likteņdārza amfiteātra ozolu 

sardzes izveidošanai politiski represēto piemiņai.  

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā 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 5.punktu un, ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 6.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.2), 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.150/5 pielikumā) 

 

 



22. 

Par projekta „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada  

Bikstu pagasta Zebrus ezerā” īstenošanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma 

projektu sakarā ar projekta „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus 

ezerā” īstenošanu 2014.gada pirmajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu, iepazīstina ar 

projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā 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 3.punktu, Ministru kabineta 

2010.gada 2.marta noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 3.punktu un Zemkopības ministrijas Zivju fonda 

padomes 2014.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.155) par projekta apstiprināšanu un 

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

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.151/5 pielikumā) 

 

 

23. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr. 93/5 „Par 

Dobeles novada pašvaldības  piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projektā „Zemgales seno tradīciju veicināšana, izmantojot 

mūsdienīgas mākslas izteiksmes līdzekļus”” 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par nepieciešamību 

izdarīt grozījumus novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.93/5 „Par Dobeles novada 

pašvaldības piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. 

gadam projektā „Zemgales seno tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mākslas 

izteiksmes līdzekļus””. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā 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 5.punktu un Latvijas- Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 4.projektu konkursa nolikumu, Dobeles novada dome ar 14 

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

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

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

(Lēmums Nr.152/5 pielikumā) 

 

24. 

Par grozījumu nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un sporta 

projektiem Dobeles novadā”  

 

ZIŅO Kultūras un sporta pārvaldes sporta nozares vadītāja VERA ERIKSONE par 

grozījumu nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un sporta projektiem 

Dobeles novadā”. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 



Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.153/5 pielikumā) 

 

25. 

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

novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Nolikums  

par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadam““ apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto pašvaldības 
2012.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 

2012.-2015.gadam““ grozījumu projektu sakarā ar makšķerēšanas licenču noteiktās gada maksas 

izmaiņām. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā 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 16.punktu, Dobeles novada dome ar 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.154/5 pielikumā) 

 

26. 

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

pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu tirdzniecību un 

tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto pašvaldības 

2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 

piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” grozījumu projektu sakarā ar izmaiņām normatīvajos 

aktos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā 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 16.punktu, Dobeles novada 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.155/5 pielikumā) 

 

27. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Dobeles novada 

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

pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”“ apstiprināšanu 
 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto pašvaldības 

2011.gada 31.marta  saistošo noteikumu Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem 

ģimenēm un politiski represētām personām”“ grozījumu projektu sakarā ar to, ka normatīvie akti 

nosaka, ka iestādei nepieciešamo informāciju, kas ir citas iestādes rīcībā, iestāde iegūst pati, 

nevis pieprasa no iesniedzēja, un pašvaldībai ir pieeja LR datu bāzēm. 



Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā 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 16.punktu, Dobeles novada dome ar 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.156/5 pielikumā) 

 

28. 

Par Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu projektu fonda izveidošanu un tā nolikuma apstiprināšanu  

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO  par  no jauna izstrādāto novada 

pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda nolikuma 

projektu.  

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.157/5 pielikumā) 

 

29. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.370/14 „Par 

pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS “Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs”” 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.370/14 „Par pašvaldības īpašuma 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs“”. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 20.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas 

pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.
1
 punktu, kas dod 

tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu savu nekustamo īpašumu, kas 

nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku un uz visu Projekta īstenošanas 

rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc Projekta īstenošanas rezultātā 

izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā), Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – 

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

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

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

(Lēmums Nr.158/5 pielikumā) 

 

 

 



30. 

Par nodomu protokola par dāvinājumu “Dobeles mūzikas skolas  

rekonstrukcija” ratificēšanu  

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar nodomu protokola ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze” 

ratificēšanu par dāvinājumu “Dobeles mūzikas skolas rekonstrukcija”, sniedz informāciju par 

abu pušu plānoto sadarbību Dobeles Mūzikas skolas projektēšanas un rekonstrukcijas darbos. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.159/5 pielikumā) 

 

31. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada 

pašvaldības budžets 2014.gadam”” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

2014.gada 23.janvāra pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 

2014.gadam” grozījumu projektu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 21.maijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

(Lēmums Nr.160/5 pielikumā) 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.50 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2014.gada 26.jūnijā, plkst.14.00 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(04.06.2014.) 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(04.06.2014.) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.130/5 

 

 

Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 113, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 7.maijā saņemto Xxxx Xxxxxx, 

personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx un Xxxx Xxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, 

dzīvo xxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

Zaļā iela 113, Dobelē, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46010135835 

1358 m
2
 platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles 

novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums Zaļā iela 113, Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums Zaļā iela 

113), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46010135835, platība 1358 

m
2
, 2011.gada 15.septembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.456 uz Xxxx Xxxxxx un Xxxx Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxxx un Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma Zaļā iela 113 zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 46010135835, 1358 m
2 

platībā divās zemes vienībās. 

 

3. Īpašuma Zaļā iela 113 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 13.marta sēdes Nr.6 lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2014.gada 17.aprīlī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

iela 113, Dobelē, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46010135835.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 0,0702 ha
 
– kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve; 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,0656 ha
 
– kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

 

mailto:dome@dobele.lv


3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 0,0702 ha: 

3.1.1. 7312030100- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija 

– 0,0089 ha; 

3.1.2. 7312050201- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 

– 0,0010 ha; 

3.1.3. 7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0017 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,0656 ha apgrūtinājumi nav noteikti. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                               A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.           Nr.131/5 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. APVIENOT nekustamo īpašumu „Stariņi”, kadastra numurs 46460080363, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 46460080363, platība 1,29 ha un „Stabiņi”, kadastra numurs 

46460080142, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46460080142, platība 1,0804 ha, kas 

atrodas Auru pagastā, Dobeles novadā, un piešķirt jaunizveidotajam zemesgabalam 2,3704 ha 

platībā lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101),  nosaukumu „Stariņi”, Auru pagasts, Dobeles novads.  

2. APVIENOT nekustamā īpašuma Ceriņu iela 6 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā, kadastra numurs 46680030209, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 3,5 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 46680030209 un 4,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 46680030641, 

izveidojot vienu zemesgabalu 8,0 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.132/5 

 

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. ATDALĪT no nekustamā īpašuma „Pauguri” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

numurs 4652 005 0270, ar platību 16,4989 ha zemesgabalu “Jaunpauguri” 15,4989 ha 

platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

2. ATDALĪT no nekustamā īpašuma „Bērzupes speciālā internātpamatskola”, Annenieku 

pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4642 002 0107 ar platību 2,04 ha zemesgabalu 

0,64 ha platībā un pievienot īpašumam „Annenieku kapi”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, kadastra Nr.4642 002 0182, kā atsevišķu zemes vienību ar lietošanas mērķi - kapsētu 

teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907). 

 

3. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Pie Bērzupes skolas”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, kadastra numurs 4642 002 0191 ar platību 1,9 ha: 

3.1. zemesgabalu ar platību 0,40 ha un pievienot īpašumam „Annenieku kapi”, Annenieku 

pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4642 002 0182, kā atsevišķu zemes vienību ar 

lietošanas mērķi - kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 

apbūve (kods 0907); 

3.2. zemesgabalu ar platību 0,50 ha un pievienot īpašumam „Bērzupes speciālā 

internātpamatskola”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4642 002 0107, 

kā atsevišķu zemes vienību ar lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 

0901); 

3.3. zemesgabalu „Upmalas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā 1,0 ha platībā ar lietošanas 

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

 

4. ATDALĪT no nekustamā īpašuma „Annenieku kapi”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, kadastra numurs 4642 002 0182, ar platību 5,2 ha zemesgabalu 1,2 ha platībā un 

pievienot īpašumam „Bērzupes speciālā internātpamatskola”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, kadastra numurs 4642 002 0107, kā atsevišķu zemes vienību ar lietošanas mērķi - 

izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901). 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.133/5 

 

 

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 „Priežkalni” Auru pagastā, Dobeles novadā, lietošanas mērķi – 

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

kadastra apzīmējumu 46460080137, 2,0 ha platībā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma „Bērzupes speciālā internātpamatskola”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420020107, 1,4 ha platībā. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma „Bērzupes lauks”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 

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

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420020183, 2,9 ha platībā. 

 

4. NOTEIKT nekustamā īpašuma „Astras”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, lietošanas 

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

vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420040054, 2,8 ha platībā. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.134/5 

 

Par piekrišanu zemes Ausmaņa iela 15A, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

iegūšanai īpašumā 

 

Dobeles novada pašvaldība 2014.gada 28.aprīlī ir saņēmusi Ķīnas Tautas Republikas 

pilsoņa Xxxx Xxxxx, dzimuša xxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu dot 

piekrišanu zemesgabala Ausmaņa iela 15A, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

iegūšanai īpašumā. 

 Dobeles novada dome, izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē: 

 Iesniegumam pievienota 2014.gada 28.aprīlī noslēgtā pirkuma līguma kopija. Saskaņā ar 

minēto līgumu nekustamo īpašumu – zemesgabalu 0,4652 ha platībā un uz tā esošās dzīvojamās 

ēkas Ausmaņa ielā 15A, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 

4668 003 0259, īpašnieks Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, 

pārdod Ķīnas Tautas Republikas pilsonim Xxxx Xxxxxx.  

Personas tiesības iegūt īpašumā zemi lauku apvidos reglamentē likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta noteikumi. Savukārt, likuma 29.pantā noteikti 

ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka likuma 

28.panta ceturtajā daļā minētās personas nevar iegūt īpašumā: 1) zemi valsts pierobežas joslā; 2) 

zemi dabas rezervātos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu zonās; 3) zemi Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā; 4) zemi publisko ūdenstilpju un ūdensteču 

aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumam; 5) lauksaimniecības un meža zemi atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; 6) 

zemi valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēs. 

 Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 15A 

Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, tādējādi nepastāv ierobežojumi, lai Ķīnas Tautas Republikas pilsonis Xxxx Xxxxxx 

minēto īpašumu iegūtu īpašumā. 

 Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka novada dome izskata šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minēto personu, kas vēlas 

iegūt zemi īpašumā, iesniegumus un dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes 

turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar novada teritoriālplānojuma noteikumiem un 

ievēroti šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, un Administratīvā procesa likuma 65.panta 

pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PIEKRIST, ka Xxxx Xxxxxx, dzimis xxxxxxxx, Ķīnas Tautas Republikas pilsonis, 

iegūst īpašumā nekustamo īpašumu Ausmaņa iela 15A, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,4652 ha platībā, kadastra numurs 4668 003 0259, un uz tā 

esošās ēkas – dzīvojamās mājas.  

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 189.panta pirmajā daļā noteiktajam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

29.05.2014.         Nr.135/5 

 

Par piekrišanu zemes “Guntas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, iegūšanai īpašumā 

 

Dobeles novada pašvaldība 2014.gada 22.maijā ir saņēmusi Krievijas Federācijas pilsoņa 

Xxxx Xxxxxx, dzimuša xxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxxx, pilnvarotās pārstāves Xxxx Xxxxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojošas xxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu 

zemesgabala „Guntas”, Auru pagastā, Dobeles novadā iegūšanai īpašumā. 

 Dobeles novada dome, izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē: 

 Iesniegumam pievienota 2012.gada 6.decembrī noslēgtā dāvinājuma līguma kopija. 

Saskaņā ar minēto līgumu, īpašniece Xxxx Xxxxxxx, Krievijas Federācijas pilsone, dzīvo 

xxxxxxxxxxxx, dāvina nekustamo īpašumu „Guntas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 

numuru 46460010181, kas sastāv no zemesgabala 4,96 ha platībā, kadastra numurs 

46460010181, Krievijas Federācijas pilsonim Xxxxx Xxxxxxxx.  

Personas tiesības iegūt īpašumā zemi lauku apvidos reglamentē likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta noteikumi. Savukārt, likuma 29.pantā noteikti 

ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka likuma 

28.panta ceturtajā daļā minētās personas nevar iegūt īpašumā: 1) zemi valsts pierobežas joslā; 2) 

zemi dabas rezervātos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu zonās; 3) zemi Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā; 4) zemi publisko ūdenstilpju un ūdensteču 

aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumam; 5) lauksaimniecības un meža zemi atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; 6) 

zemi valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēs. 

 Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma „Guntas”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, tādējādi 

nepastāv ierobežojumi, lai Krievijas Federācijas pilsonis Xxxx Xxxxxxx minēto īpašumu iegūtu 

īpašumā. 

 Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka novada dome izskata šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minēto personu, kas vēlas 

iegūt zemi īpašumā, iesniegumus un dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes 

turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar novada teritoriālplānojuma noteikumiem un 

ievēroti šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, kā arī Administratīvā procesa likuma 65.panta 

pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. PIEKRIST, ka Xxxx Xxxxxxx, dzimis xxxxxxxx, Krievijas Federācijas pilsonis, iegūst 

īpašumā nekustamo īpašumu „Guntas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no 

zemesgabala 4,96 ha platībā, kadastra numurs 46460010181.  

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 189.panta pirmajā daļā noteiktajam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.136/5 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Muldavas ielā 12, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

       Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.7 Muldavas ielā 12, Dobelē, Dobeles novadā, 

īrnieces Xxxx Xxxxxx iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 37,0 kv.m. 

atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus 

vērtību EUR 5600,00 (pieci tūkstoši seši simti euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas 

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

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

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

 

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

dzīvokli  Nr.7 Muldavas ielā 12, Dobelē, Dobeles novadā, 37,0 kv.m. platībā un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 370/21482 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 003 2014 001 007). 

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

5700,00 (pieci tūkstoši septiņi 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 

29.05.2014.          Nr.137/5 

 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Upes ielā 4, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

       Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.10 Upes ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā, īrnieces Xxxx Xxxxxxx iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo 

platību 58,1 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā 

īpašuma tirgus vērtību EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro), saskaņā ar Publiskas 

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

45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

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

 

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

dzīvokli  Nr.10 Upes ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 58,1 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 581/11764 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4672 005 

0198 001 010). 

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

2600,00 (divi tūkstoši seši 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 

29.05.2014.          Nr.138/5 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Uzvaras ielā 10A, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 
 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.2 Uzvaras ielā 10A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums Uzvaras iela 10A, Dobelē, Dobeles novadā, sastāvošs no 

dzīvojamās mājas ar 21 dzīvokļu īpašumu ar kopējo platību 609,6 kv.m. un zemes 949 kv.m.  

platībā, kadastra numurs 4601 003 1708, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 957 uz Dobeles pilsētas pašvaldības vārda.  

 Dzīvokļa Nr.2 Uzvaras ielā 10A platība ir 24,7 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 2700,00 (divi 

tūkstoši septiņi 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.2 Uzvaras ielā 

10A, Dobelē, Dobeles novadā, 24,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 247/6096 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4601 003 1708 001 002). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR  3200,00 

(trīs tūkstoši divi simti  euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

     

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.139/5 

 

 

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

atsavināšanu 

 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas “Lāči”, Penkules pagastā, Dobeles 

novadā, īrnieka Xxxx Xxxxxxx iesniegumu par īrēto būvju īpašumu “Lāči”, Penkules pagastā, 

Dobeles novadā, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību  46,8 kv.m. un saimniecības 

ēkas ar kadastra numuru 4684 502 0005, reģistrētu Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā 

Penkules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0053 1862 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda, atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā 

īpašuma tirgus vērtību EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome NOLEMJ: 

  

 

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

dzīvojamo māju ar kopējo platību 46,8 kv.m. un saimniecības ēku “Lāči”, Penkules 

pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4684 502 0005. 

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 

29.05.2014.          Nr.140/5 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ģīgumi 3” Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša  nekustamā īpašuma “Ģīgumi 3” Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību  44,7 kv.m., atsavināšanu. 

 Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja “Ģīgumi 3”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

ar kadastra numuru 4652 506 0002 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Bērzes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0053 2920 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda.  

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 400,00 

(četri simti euro).  

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

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju “Ģīgumi 3” Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā, 44,7 kv.m. platībā, kadastra numurs 4652 506 0002. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 450,00 

(četri simti piecdesmit  euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.141/5 

 

 

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

atsavināšanu 

 

            Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 9.janvārī saņemts Xxxx Xxxxxxxx, personas kods 

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

zemesgabalu „Ņurkas”, Naudītes pagastā. 

    Apbūvēts zemesgabals „Ņurkas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4680 

002 0051, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 2173 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.   

    Zemesgabala platība – 0,97 ha.  

    Uz zemesgabala atrodas Xxxx Xxxxxxx tiesiskajā valdījumā esošas ēkas. 

  Zemesgabals iznomāts Xxxx Xxxxxxxx. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 2000,00 (divi 

tūkstoši euro).  

       

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

ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu un 44.panta septīto daļu un 

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

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

 

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

zemesgabalu „Ņurkas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4680 002 0051, 

0,97 ha platībā (kadastra apzīmējums 4680 002 0068). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 2500,00 

(divi tūkstoši pieci simti euro).  

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.142/5 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 329”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 329”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu.  

         Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 329”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0334 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 3243 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

        Zemesgabala platība – 0,3823 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0620).  
            Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 2800,00 (divi 

tūkstoši astoņi simti euro). 

    

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.  PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu 

„Jaunzemnieki 329”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0334, 

0,3823 ha platībā (kadastra apzīmējums 4646 012 0620). 

2. NOTEIKT  lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu  EUR 3600,00 

(trīs tūkstoši seši 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 

29.05.2014.          Nr.143/5 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 25A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 25A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu. 

         Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Liepājas šoseja 25A, Dobelē, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr. 4601 001 0004 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Dobeles pilsētas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 3300 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

         Zemesgabala platība – 5610 kv.m. (kadastra apzīmējums 4601 001 0003).  
         Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 6100,00 (seši 

tūkstoši viens simts euro). 

    

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

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu Liepājas 

šoseja 25A, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 001 0004, 5610 kv.m. 

platībā (kadastra apzīmējums 4601 001 0003). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 7000,00 

(septiņi 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 

29.05.2014.          Nr.144/5 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

             Dobeles novada dome ir izskatījusi pašvaldībā 2014.gada 15.maijā saņemto I.Zariņa 

individuālā uzņēmuma “Sigma”, reģistrācijas Nr.45102001036, juridiskā adrese: Salacas iela 21-

8, Rīga, LV-1019, ierosinājumu atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu 

Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā un KONSTATĒ: 

     Apbūvēts zemesgabals Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra 

Nr.4601 001 0201, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 3299 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.   

     Zemesgabala platība – 3040 kv.m.  

     Uz zemesgabala atrodas “Sigma”, Rīgas pilsētas I.Zariņa individuālā uzņēmuma 

īpašumā esošas ēkas. 

   Zeme Liepājas šoseja 27A 3160 kv.m. platībā iznomāta IU “Sigma”. 

  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 7800,00 (septiņi 

tūkstoši astoņi simti euro).  

       

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

4.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu un 44.panta ceturto 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 “Sigma”, Rīgas pilsētas I.Zariņa individuālajam uzņēmumam, reģistrācijas 

Nr.45102001036 nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu Liepājas šosejā 27A, Dobelē, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 001 0201, 3040 kv.m. platībā (kadastra apzīmējums 

4601 001 0002). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 14000,00 

(četrpadsmit tūkstoši euro).  

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.145/5 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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

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

NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.1 “Maisiņos”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā  37,4 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma  374/3630   domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās  mājas un zemes izsoles rezultātus un pārdot to Xxxxx 

Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx par nosolīto cenu 1550,00 euro, pirkuma līgumā nosakot 

pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.7 “Maisiņos”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā  43,9 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma  439/3630  domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx 

Xxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx par nosolīto cenu 2050,00 euro, pirkuma līgumā nosakot 

pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam. 

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

divistabu dzīvokļa 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 dzīvojamās mājas un zemes izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx 

Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx par nosolīto cenu 2050,00 euro, pirkuma līgumā nosakot 

pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.146/5 

 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu 

SIA „Dobeles  namsaimnieks” pamatkapitālā 

 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IEGULDĪT SIA „Dobeles namsaimnieks” pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības mantu - 

Naudītes pagastā atrodošos pamatlīdzekļus EUR 2625,88 (divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci 

euro 88 centi) vērtībā un ātri nolietojamo inventāru EUR 4,57 (četri euro 57 centi) vērtībā 

saskaņā ar pielikumu.  

2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šā lēmuma pielikumā minētos 

pamatlīdzekļus un ātri nolietojamo inventāru.  

 

 

 

 

 

      Priekšsēdētājs        A. SPRIDZĀNS 
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Pielikums 

                                         2014.gada 29.maija Dobeles novada domes lēmumam 

                                                   Nr.146/5 „Par Dobeles novada pašvaldības mantas 

                                                           ieguldīšanu SIA „Dobeles namsaimnieks” pamatkapitālā” 
 

Pamatlīdzekļu saraksts 

 

Nr. 

p.k. 
 

Nosaukums 

Adrese Iegādes 

gads 

Sākotnējā 

vērtība, 

EUR 

 

  Nolietojums,  

 EUR,    

uz 01.04.2014. 

Atlikusī 

vērtība, EUR,          

uz 

01.04.2014. 

1. Traktors MTZ Naudītes 

pagasts, 

Dobeles novads 

01.10.2012. 1224,66 24,66 1200,00 

2. Traktors JUMZ Naudītes 

pagasts, 

Dobeles novads 

01.10.2012. 824,66 24,66 800,00 

3. Sniega lāpsta 

traktoram 

Naudītes 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 1408,64 997,79 410,85 

4. Krūmgriezis 

OLEO MAC 755 

Master 

Naudītes 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 355,05 350,05 5,00 

5. Zāles pļaujamā 

mašīna 

/traktorvilknes/S

MO225/ 

Naudītes 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 626,06 416,03 210,03 

  KOPĀ   4439,07 1813,19 2625,88 

       
 

Ātri nolietojamā inventāra saraksts 

 
 

Nosaukums 

Adrese Iegādes 

gads 

Saņemts no 

pamatlīdzekļiem 

EUR 

 

Atlikums, 

gb. 

Summa EUR,          

uz 

01.04.2014. 

Traktora piekabe 

 

Naudītes 

pagasts, 

Dobeles novads 

01.10.2012. 7,11 1 4,57 

                                                                                          

                                                                                           
 

 

 

Priekšsēdētājs                                 A. SPRIDZĀNS           
 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.147/5 

 
Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles ūdens”  pamatkapitālā 

 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IEGULDĪT SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības mantu: 

1.1. Bikstu pagastā atrodošos pamatlīdzekļus EUR 3254,44 (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit 

četri euro 44 centi) vērtībā, saskaņā ar pielikumu.  

1.2. Dobeles pagastā atrodošos pamatlīdzekļus - ūdenstorni Lejasstrazdi ar artēzisko aku EUR 

182,13 (viens simts astoņdesmit divi euro 13 centi) vērtībā. 

2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šai lēmumā minētos 

pamatlīdzekļus.  

 

 

 

 

 

     Priekšsēdētājs        A. SPRIDZĀNS 

 

 

                                                                                               

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


Pielikums 

                                         2014.gada 29. maija Dobeles novada domes lēmumam 

                                                   Nr.147/5 „Par Dobeles novada pašvaldības mantas 

                                                           ieguldīšanu SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā” 

 

 
Pamatlīdzekļu saraksts 

 

Nr. 

p.k. 
 

Nosaukums 

Adrese Iegādes 

gads 

Sākotnējā 

vērtība, 

EUR 

 

  Nolietojums,  

 EUR,    

uz 01.04.2014. 

Atlikusī 

vērtība, EUR,          

uz 

01.04.2014. 

1. Atdzelžošanas 

iekārta (Līvu 

ciema 

ūdenstornis) 

Bikstu pagasts, 

Dobeles novads 

11.05.2010. 4073,08 1522,43 2550,65 

2. Žogs (ūdens 

stacijai) Līvu 

ciems 

Bikstu pagasts, 

Dobeles novads 

11.05.2010. 1124,01 420,22 703,79 

 

 

  KOPĀ   5197,09 1942,65 3254,44 

                                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                            

                                            
                                                                                                

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.148/5 

 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie 

pakalpojumi” pamatkapitālā 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. IEGULDĪT SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā Dobeles novada 

pašvaldības mantu, saskaņā ar pielikumu:  

1.1.Dobelē atrodošos pamatlīdzekļus EUR 35826,15 (trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti 

divdesmit seši euro 15 centi) vērtībā un  ātri nolietojamo inventāru EUR 31557,36 

(trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit septiņi euro 36 centi) vērtībā;  

1.2.Auru pagastā atrodošos pamatlīdzekļus EUR 1603,27 (viens tūkstotis seši simti trīs euro 

27 centi) vērtībā;  

1.3.Bērzes pagastā atrodošos pamatlīdzekļus EUR 1915,39 (viens tūkstotis deviņi simti 

piecpadsmit euro 39 centi) vērtībā un ātri nolietojamo inventāru EUR 2278,42 (divi 

tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro 42 centi) vērtībā; 

1.4.Dobeles pagastā atrodošos pamatlīdzekļus EUR 1575,02 (viens tūkstotis pieci simti 

septiņdesmit pieci euro 02 centi) vērtībā un ātri nolietojamo inventāru EUR 0,00 (nulle 

euro nulle centi) vērtībā;  

1.5.Zebrenes pagastā atrodošos ātri nolietojamo inventāru EUR 253,10 (divi simti piecdesmit 

trīs euro 10 centi) vērtībā.  

2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šā lēmuma pielikumā minētos 

pamatlīdzekļus un ātri nolietojamo inventāru.  

 

 

 

 

     Priekšsēdētājs        A. SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


  Pielikums 

                                         2014.gada 29. maija Dobeles novada domes lēmumam 

                                                   Nr.148/5 „Par Dobeles novada pašvaldības mantas 

                                                           ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 

pamatkapitālā” 

 
Pamatlīdzekļu saraksts  

 

 

Nr. 

p.k. 
 

Nosaukums 

Adrese Iegādes 

gads 

Sākotnējā 

vērtība, 

EUR 

 

  Nolietojums,  

 EUR,    

uz 01.04.2014. 

Atlikusī vērtība, 

EUR,          

uz 01.04.2014. 

1. Sarga māja Dobele, 

Dobeles novads 

30.12.2008. 1678,99 600,71 1078,28 

2. Koka māja 

kaķiem 

Dobele, 

Dobeles novads 

30.12.2008. 5210,93 2735,85 2475,08 

 

 

3. Suņu novietne Dobele, 

Dobeles novads 

30.12.2008. 7114,23 3735,33 3378,90 

4. Svari Dobele, 

Dobeles novads 

30.12.2008. 1326,40 696,52 629,88 

5. Autogreideris 

DZ-180A, reģ. 

Nr.T8703LB 

Dobele, 

Dobeles novads 

30.12.2008. 22151,88 14151,88 8000,00 

6. Atkritumu 

konteiners 

MGB1100FL / 

OTTO ,Vācija, 

plastmasas/ 

Dobele, 

Dobeles novads 

14.07.2010. 

 

255,65 

 

93,49 

 

162,16 

 

7. Atkritumu 

konteineri 

MGB1100FL / 

OTTO, Vācija, 

plastmasas /-4.gb. 

Dobele, 

Dobeles novads 

14.07.2010. 

 

1022,72 

 

373,96 

 

648,76 

 

8. Atkritumu 

konteineri 

MGB1100FL / 

OTTO, Vācija, 

stiklam / 

Dobele, 

Dobeles novads 

14.07.2010. 

 

219,49 

 

80,42 

 

139,07 

 

9. Atkritumu 

konteineri 

MGB1100FL / 

OTTO, Vācija, 

stiklam / 

Dobele, 

Dobeles novads 

14.07.2010. 

 

219,51 

 

80,42 

 

139,09 

 

 

10. 

Atkritumu 

konteineri 

MGB1100FL / 

OTTO, Vācija, 

stiklam /-3.gb. 

 

 

Dobele, 

Dobeles novads 

 

14.07.2010. 

 

 

658,56 

 

 

241,26 

 

 

417,30 

 

11. Metāla konteineri 

10 m3 – 15.gb. 

Dobele, 

Dobeles novads 

05.11.2010. 

 

16140,75 

 

5378,85 

 

10761,90 

 

12. Konteineri- Dobele, 17.03.2010. 1299,45 517,90 781,55 



dzelteni 

/papīram/- 5.gb. 

Dobeles novads     

13. Konteineri - zaļi / 

stiklam /-4.gb. 

Dobele, 

Dobeles novads 

17.03.2010. 

 

908,72 

 

362,56 

 

546,16 

 

14. Atkritumu 

konteiners 

Dobele, 

Dobeles novads 

12.05.2009. 

 

227,18 

 

112,02 

 

115,16 

 

15. Atkritumu 

konteiners 

Dobele, 

Dobeles novads 

12.05.2009. 

 

259,89 

 

127,97 

 

131,92 

 

16. Atkritumu 

konteineri lielie 

40 gb. 

Dobele, 

Dobeles novads 

30.12.2008. 

 

13466,63 

 

7182,23 

 

6284,40 

 

 KOPĀ   72388,16 36562,01 35826,15 

 

17. Atkritumu 

konteiners MGB 

770B kompl.20 

gb.-zaļš- plast. 

Auru pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

3497,66 

 

2215,05 

 

1282,61 

 

18. Atkritumu 

konteiners MGB 

770B- kompl. 5. 

gab.-zaļi-plast. 

Auru pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

874,42 

 

553,76 

 

320,66 

 

 KOPĀ   4372,08 2768,81 

 
1603,27 

19. Konteiners KC 8 

(lielgabarīta) 

Šķibes ciemā, 

Bērzes pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

924,11 

 

593,12 

 

330,99 

 

20. Konteiners KC 8 

(lielgabarīta) 

Miltiņu ciemā, 

Bērzes pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

924,11 

 

593,12 

 

330,99 

 

21. Konteiners KC 8 

(lielgabarīta) 

Bērzes ciemā, 

Bērzes pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

924,13 

 

593,12 

 

331,01 

 

22. Konteiners OL 

10/90 RAL 6029 

Bērzes pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

1129,36 

 

668,17 

 

461,19 

 

23. Konteiners OL 

10/90 RAL 6029 

Bērzes pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

1129,38 

 

668,17 

 

461,21 

 

 KOPĀ   5031,09 3115,70 

 
1915,39 

24. Metāla konteineri 

10m
3
- 2.gb. 

Dobeles 

pagasts, 

Dobeles novads 

16.04.2010. 

 

2582,52 

 

1007,50 

 

1575,02 

 

                                                 
                            Ātri nolietojamā inventāra saraksts   

                      

 
 

Nosaukums 

Adrese Iegādes 

gads 

Uzskaites 

cena, EUR 

 

Daudzums, 

gb. 

Summa EUR,          

uz 

01.04.2014. 

Atkritumu 

konteineri 

Dobele, 

Dobeles novads 

31.08.2010. 62,61 20 1252,13 

Konteineri 140 l 

 

Dobele, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

19,83 50 991,54 

Konteineri 1100 l Dobele, 31.12.2009. 152,84 27 4126,68 



 Dobeles novads  

Atkritumu 

konteineri 

 

Dobele, 

Dobeles novads 

11.03.2009. 115,00 36 4140,00 

Metāla konteineri 

1.1m 

Dobele, 

Dobeles novads 

08.04.2010. 109,00 

 

40 4359,99 

Plastmasa 

konteineri 240l 

 

Dobele, 

Dobeles novads 

08.04.2010. 12,90 500 6450,02 

Plastmasa 

konteineri 140l 

 

Dobele, 

Dobeles novads 

08.04.2010. 9,90 200 1979,98 

Plastmasa 

konteineri 240l 

 

Dobele, 

Dobeles novads 

20.10.2011. 13,10 230 3013,00 

Metāla konteineri 

1100l 

 

Dobele, 

Dobeles novads 

15.11.2011. 114,00 46 5244,00 

KOPĀ    1149 31557,36 

Atkritumu 

konteineri MGB-

1100 

 

 

Bērzes 

pagasts, 

Dobeles novads 

 

31.12.2009. 

 

126,57 

 

2 253,14 

 

Atkritumu 

konteineri MGB-

1100 

 

 

Bērzes 

pagasts, 

Dobeles novads 

 

31.12.2009. 

 

126,58 16 2025,28 

KOPĀ    18 2278,42 

Dzeltenie 

konteineri pl.pap. 

 

„Lejasstrazdi”,

Dobeles 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

0,00 1 0,00 

Dzeltenie 

konteineri pl.pap. 

 

„Aizstrautnieki”

,Dobeles 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

0,00 1 0,00 

Melnie konteineri  

nešķirotiem atkr. 

 

„Lejasstrazdi”,

Dobeles 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

0,00 1 0,00 

Melnie konteineri 

nešķ. sadz. atkr. 

 

„Aizstrautnieki”

,Dobeles 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

0,00 1 0,00 

Zaļie konteineri 

stikla atkr. 

 

„Lejasstrazdi”,

Dobeles 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

0,00 1 0,00 

Zaļie konteineri 

stikla atkr. 

 

„Aizstrautnieki”

,Dobeles 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

0,00 1 0,00 



KOPĀ    6 0,00 

 

Urnas atkritumu 

 

Zebrenes 

pagasts, 

Dobeles novads 

31.12.2009. 

 

126,55 

 

2 253,10 

 

                                                                                          

                                                                                        
 

Priekšsēdētājs        A. SPRIDZĀNS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.149/5 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 

Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 

5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu (pielikumā). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.150/5 

 
 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds” 

 

  

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

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 6.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.2), 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt nodibinājumam „Kokneses fonds” līdzfinansējumu 1000 EUR (viens tūkstotis 

euro) apmērā Likteņdārza amfiteātra izveidošanai politiski represēto piemiņai.  

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs             A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.151/5 

 

Par projekta „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada  

Bikstu pagasta Zebrus ezerā” īstenošanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 

2010.gada 2.marta noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 3.punktu un Zemkopības ministrijas Zivju fonda 

padomes 2014.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.155) par projekta apstiprināšanu un 

finansējuma piešķiršanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Īstenot projektu „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus 

ezerā” (turpmāk – Projekts) Zemkopības ministrijas Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu 

pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana” 2014.gada pirmajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 3 018,95 EUR (ar 

pievienotās vērtības nodokli), t.sk. Zivju fonda finansējums – 3 018,95 EUR. 

2. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu no pašvaldības 

2014.gada budžeta. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.152/5 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr. 93/5 „Par 

Dobeles novada pašvaldības  piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projektā „Zemgales seno tradīciju veicināšana, izmantojot 

mūsdienīgas mākslas izteiksmes līdzekļus”” 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Latvijas- 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 4.projektu konkursa nolikumu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.93/5 „Par Dobeles 

novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-

2013. gadam projektā „Zemgales seno tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mākslas 

izteiksmes līdzekļus”” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt lēmuma 3.punktu jaunā redakcijā: 

„3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta partnera izmaksas projekta 

īstenošanai 82 774,92 EUR apmērā, tai skaitā līdzfinansējumu 15% apmērā 12 416,24 

EUR. 

2. Izteikt lēmuma 4.punktu jaunā redakcijā: 

„4. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 82 775,00 EUR 

apmērā, paredzot atmaksu sākt ar 2015.gada jūniju, to atmaksājot līdz 2025.gada jūnijam” 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.153/5 

 

Par grozījumu nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un sporta 

projektiem Dobeles novadā”  

 

 

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

noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

IZDARĪT  grozījumu nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un 

sporta projektiem Dobeles novadā” (apstiprināts ar Dobeles novada domes 2010.gada 27.maija 

lēmumu Nr.151/8) un svītrot 8.punktu.  

                              

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.154/5 

 

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

novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Nolikums  

par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadam““ apstiprināšanu 

 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ:  

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 
2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus 

ezerā 2012.-2015.gadam““ (pielikumā). 

 

 
 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                             A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2014.gada 29.maija lēmumu Nr.154/5  

(protokols Nr.5)  

 

Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13  

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.- 2015.gadam“ 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra  

 noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – 

 makšķerēšanas – kārtība“ 13.punktu  

 

 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5  

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadā“ šādus grozījumus:  

 

1. aizstāt Nolikuma 3.1.1.apakšpunktā skaitli „12,81“ ar skaitli „14,00“; 

2. aizstāt Nolikuma 3.1.2.apakšpunktā skaitli „0,71“ ar skaitli „1,00“; 

3. aizstāt Nolikuma 3.1.3.apakšpunktā skaitli „2,85“ ar skaitli „2,00“; 

4. aizstāt Nolikuma pielikumā Nr.1 skaitli „12,81“ ar skaitli „14,00“; 

5. aizstāt Nolikuma pielikumā Nr.2 skaitli „0,71“ ar skaitli „1,00“; 

6. aizstāt Nolikuma pielikumā Nr.3 skaitli „2,85“ ar skaitli „2,00“. 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                             A.SPRIDZĀNS  
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Saistošo noteikumu  

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5  

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadā“ 

paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Grozījumi saistošajos noteikumos tiek veikti, ievērojot 

licencētās makšķerēšanas Zebrus ezerā organizētāja - LVM 

Rekreācija un medības ierosinājumu grozīt Nolikumā par 

licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadā 

noteiktās maksas par makšķerēšanas licencēm apmērus  

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Tiek mainīta noteiktā maksa par makšķerēšanas licencēm: 

palielinās maksa par gada makšķerēšanas licenci un vasaras 

sezonas licenci, samazinās – par ziemas sezonas licenci 

 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

Nav ietekmes 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav attiecināms 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

 

Nav ietekmes 

 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

 

 

Grozījumi saistošajos noteikumos saskaņoti ar MK 

14.10.2003. noteikumu Nr.574 10.punktā norādītajām 

institūcijām 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                           A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.155/5 
 

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

pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu tirdzniecību un 

tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā  ar likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 16.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dobeles novada  pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu tirdzniecību un 

tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” (pielikumā). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2014.gada 29.maija lēmumu Nr.155/5  

(protokols Nr.5)  

Saistošie noteikumi Nr.14 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 3.punktu,  

un  Ministru kabineta 2010.gada 12.maija  noteikumu Nr.440 

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,  

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.1.1.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

„2.1.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu saskaņā ar 2. un 2.
1 

pielikumu“. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 2.1.2.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

„2.1.2. tirdzniecības organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu saskaņā ar 

3.pielikumu“. 

3. Svītrot saistošo noteikumu 2.2.1.apakšpunktu. 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 2.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.2.8.  tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šāda informācija: 

2.2.8.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja persona nav reģistrējusi 

saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja persona ir 

reģistrējusi saimniecisko darbību); 

2.2.8.2. juridiskai personai - nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un 

juridiskā adrese”. 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 2.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.2.9. apliecinājumu, ka fiziska persona atbilstoši likumam „Par iedzīvotāja ienākuma 

nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas 

personas“.  

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.punktā skaitļus un vārdus „2010.gada 25.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.6” ar skaitļiem un vārdiem „2013.gada 26.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.19”. 

7.  Aizstāt saistošo noteikumu 6.1.1.apakšpunktā vārdu „numuru” ar vārdu „kodu”. 

8.  Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). 

9.  Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 2.
1 

pielikumu (2.pielikums). 

10. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums). 

11. Izteikt saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums). 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                  A.SPRIDZĀNS 
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1.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības 2014.gada  29.maija saistošajiem  

                                                                             noteikumiem Nr.14  

     

                                                                                                          2.pielikums  

Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.2  

1. Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem) 

 

 
(juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai fiziskās personas,  

kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, vārds, uzvārds un  nodokļu maksātāja reģistrācijas kods) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

           

(reģistrācijas numurs komercreģistrā)    

 

2. Kontaktinformācija: 

2.1. juridiskā/dzīvesvietas adrese  

2.2. tālruņa numurs  

2.3. faksa numurs  

2.4. e-pasta adrese  

 

                                                IESNIEGUMS 

 
3. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai 

Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

___________________________________________________________________________ 

                                                     (tirdzniecības vieta) 

 

Laikā no ________________________   līdz _________________________ 

 

Laikā no plkst. ___________________   līdz _________________________ 

 

Tirdzniecību veikšu___________________________________________  

                                                           (no galdiņa, mašīnas u.c.) 

 

 

4. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

 augkopības produkti; 

 lopkopības produkti; 

 svaigi zvejas produkti; 

 biškopības produkti; 

 grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;  

 Ziemassvētkiem paredzētie  nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 

 augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 

 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības  produkcijas; 

 mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas 

meža atjaunošanai); 

 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;  
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;  
 lietotās personiskās mantas;  



 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 
 pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi; 
 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas; 

 alus un alkoholiskie dzērieni; 

 tabakas izstrādājumi; 

 saldējumu no speciālām iekārtām; 
 loterijas biļetes; 
 galda spēles un spēles; 
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; 
 pārējie (norādīt, kādi) ______________________________________________. 

 

 Atkārtotas atļaujas saņemšanai norādu, ka pašvaldībai iepriekš sniegtā 

informācija par tirdzniecībai paredzēto preču grupām nav mainījusies. 
 

Pielikumā: 

 dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopija;  

 licences (speciālās atļaujas) kopija, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmējdarbības veida 

veikšanai ir nepieciešama licence; 

 ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas 

vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;  

 saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;  

 saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma 

norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot 

gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;   

  pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta 

vairākās publiskās vietās.  

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

 

Datums ____________________ 

 

Paraksts _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 29.maija saistošajiem  

                                                                             noteikumiem Nr.14  

     

                                                                                                          2.
1 

pielikums  

Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.2  

1. Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem) 

 

 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods) 

  

____________________________________________________________________________ 

   

 

 

2. Kontaktinformācija: 

2.1. dzīvesvietas adrese  

2.2. tālruņa numurs  

2.3. e-pasta adrese  

  

 

                                                IESNIEGUMS 

 
3. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai 

Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

___________________________________________________________________________ 

                                                     (tirdzniecības vieta) 

 

Laikā no ________________________   līdz _________________________ 

 

Laikā no plkst. ___________________   līdz _________________________ 

 

Tirdzniecību veikšu___________________________________________  

                                                           (no galdiņa, mašīnas u.c.) 

 

4. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

 augkopības produkti; 

 lopkopības produkti; 

 svaigi zvejas produkti; 

 biškopības produkti; 

 grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;  

 Ziemassvētkiem paredzētie  nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 

 augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 

 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības  produkcijas; 

 mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas 

meža atjaunošanai); 

 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;  
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;  
 lietotās personiskās mantas;  
 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 
 pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi; 



 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas; 

 alus un alkoholiskie dzērieni; 

 tabakas izstrādājumi; 

 saldējumu no speciālām iekārtām; 
 loterijas biļetes; 
 galda spēles un spēles; 
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; 
 pārējie (norādīt, kādi) ______________________________________________. 

 

 Atkārtotas atļaujas saņemšanai norādu, ka pašvaldībai iepriekš sniegtā 

informācija par tirdzniecībai paredzēto preču grupām nav mainījusies. 
 

 

Pielikumā: 

 dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopija;  

 licences (speciālās atļaujas) kopija, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmējdarbības veida 

veikšanai ir nepieciešama licence; 

 ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas 

vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;  

 saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;  

 saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma 

norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot 

gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;   

  pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta 

vairākās publiskās vietās.  

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

Datums ____________________ 

 

Paraksts _______________________ 

 

 

 

APLIECINĀJUMS 

 

Es, ____________________________________________________________ apliecinu, 

ka neveicu saimniecisko darbību un saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” man 

nav jāreģistrējas kā saimnieciskā darbības veicējam, kā arī  nenodarbinu citas personas. 

______________________________ 
                                                                                                                                                             (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 29.maija saistošajiem  

                                                                             noteikumiem Nr.14  

     

3.pielikums  

Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.2  

 

1. Tirdzniecības organizators (rakstīt drukātiem burtiem) 

 

 
(juridiskās personas nosaukums (firma) un  nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai fiziskās personas vārds, uzvārds, 

personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, ja persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                        

(reģistrācijas numurs komercreģistrā)       

 

2. Kontaktinformācija: 

2.1. juridiskā/dzīvesvietas adrese  

2.2. tālruņa numurs  

2.3. faksa numurs  

2.4. e-pasta adrese  

 

                                                IESNIEGUMS 

 
3. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecības 

organizēšanai Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

                                                      

_____________________________________________________________________________ 

 (organizēšanas vieta) 

 

Laikā no __________ līdz _____________ 

 

Laikā no plkst. ________  līdz ________ 

 

 

4. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

 augkopības produkti; 

 lopkopības produkti; 

 svaigi zvejas produkti; 

 biškopības produkti; 

 grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;  

 Ziemassvētkiem paredzētie  nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 

 augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 

 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības  produkcijas; 

 mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas 

meža atjaunošanai); 

 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;  
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;  
 lietotās personiskās mantas;  



 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 
 pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi; 
 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas; 

 alus un alkoholiskie dzērieni; 

 tabakas izstrādājumi; 

 saldējumu no speciālām iekārtām; 
 loterijas biļetes; 
 galda spēles un spēles; 
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; 
 pārējie (norādīt, kādi) ______________________________________________. 

 

 Atkārtotas atļaujas saņemšanai norādu, ka pašvaldībai iepriekš sniegtā 

informācija par tirdzniecībai paredzēto preču grupām nav mainījusies. 
 

 

Pielikumā: 

 

 tirdzniecības dalībnieku saraksts;  

 ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas 

vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;  

 saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;  

 saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma 

norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot 

gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.   

  

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

Datums ___________________ 

 

Paraksts ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 29.maija saistošajiem  

                                                                             noteikumiem Nr.14  

     

4.pielikums  

Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.2  

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009115092 

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

Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv 

 

ATĻAUJA 
IELU TIRDZNIECĪBAI 

 
201   .gada _________ . ___________________                                                Nr. _______ 

 

___________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums (firma), vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;  

fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, adrese)  

 

___________________________________________________________________________   

 

atļauts veikt / organizēt ielu tirdzniecību ar šādām preču grupām: 

___________________________________________________________________________                                                  

___________________________________________________________________________                                                                                        

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā 

_____________________________________________________________________ 

            

 

Laikā no plkst. _____________________ līdz  ____________________________ 

 

Īpašie tirdzniecības noteikumi: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Atļauja derīga  no 201__.gada _____ _________ līdz 201__.gada ________________ 

 

Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors                                                               A. Vilks 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                A.SPRIDZĀNS 

  

 

 



 

Saistošo noteikumu  

 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Grozījumi un precizējumi saistošajos noteikumos nepieciešami  

sakarā ar grozījumiem, kas izdarīti MK 2010.gada 12.maija  

noteikumos Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību,  un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību”, Komerclikumā un citos normatīvajos aktos. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Pašvaldība 2013.gada 26.septembrī ir izdevusi jaunus saistošos 

noteikumus Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības 

nodevām”, ar kuru spēkā stāšanos spēku zaudēja 2010.gada 

25.februāra saistošie noteikumi Nr.6 „Par Dobeles novada 

pašvaldības nodevām”, tādējādi jāizdara grozījums noteikumu 

2.4.punktā, attiecīgi labojot datumu un numuru. Komerclikuma 

13.panta pirmajā daļā izdarīti grozījumi, kas nosaka, ka 

reģistrācijas apliecību komersantam izsniedz tikai pēc 

rakstveida pieprasījuma saņemšanas komercreģistra iestādē, 

atbilstoši kuriem grozīti arī citi normatīvie akti, un   

Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem, piemēram, 

uzņēmējiem, biedrībām u.c., turpmāk vairs nav pienākums 

valsts un pašvaldību iestādēs uzrādīt reģistrācijas apliecību vai 

iesniegt tās kopiju. Par to, vai konkrētais subjekts ir reģistrēts 

Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, ir jāpārliecinās pašai 

iestādei, kam tas nepieciešams. 

Precizēti saistošo noteikumu pielikumi. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav ietekmes 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                           A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05..2014.         Nr.156/5 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Dobeles novada 

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

pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”“ apstiprināšanu 
 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ:  

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.15 „„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

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

ģimenēm un politiski represētām personām”“ (pielikumā). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                        A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2014.gada 29.maija lēmumu Nr.156/5  

(protokols Nr.5)  

 

 
 

Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15  

 

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

„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”“ 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

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

Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām” šādus 

grozījumus:  

1. Izteikt saistošo noteikumu III.nodaļu jaunā redakcijā: 

„III. Pabalsts veselības uzlabošanai politiski represētai personai  

5. Pabalsts veselības uzlabošanai 30,00 euro apmērā  vienu reizi gadā tiek piešķirts 

politiski represētai personai:  

5.1. kura sasniegusi likumā noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo 

vecumu;  

5.2. kurai noteikta invaliditāte;  

5.3. kurai noteikta prognozējama invaliditāte vai darbspēju zaudējums. 

6. Lai saņemtu pabalstu, politiski represētajai personai  jāiesniedz iesniegums Dienestā.“ 

2. Svītrot saistošo noteikumu 9.punktā aiz vārda „iesniegums“ vārdus „un bērna dzimšanas 

apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)“. 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                             A.SPRIDZĀNS  
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Saistošo noteikumu  
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12  „Par 

Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”“  
paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 
Grozījumi un precizējumi saistošajos noteikumos nepieciešami, 

ievērojot to, ka normatīvie akti nosaka, ka iestādei nepieciešamo 

informāciju, kas ir citas iestādes rīcībā, iestāde iegūst pati, nevis 

pieprasa no iesniedzēja, un pašvaldībai (arī Sociālajam dienestam) ir 

pieeja LR datu bāzēm. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Saistošo noteikumu III.nodaļas 5.punktā precizēta terminoloģija, 

atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem, 6.punktā 

svītrota prasība personai iesniegt dokumentus, kurus Sociālais 

dienests var pārbaudīt, izmantojot datu bāzes. Ņemot vērā to, ka 

grozījumu apjoms ir liels, III.nodaļa izteikta jaunā redakcijā. 

Saistošo noteikumu 9.punktā svītrota prasība personai iesniegt 

dokumentus, kurus iestāde iegūst pati. 

 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav ietekmes 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                           A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.157/5 
 

Par Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu projektu fonda izveidošanu un tā nolikuma apstiprināšanu  

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 

4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu projektu fondu un apstiprināt tā nolikumu (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.149/5 „Par 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda 

izveidošanu un tā nolikuma 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 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2014.gada 29.maija 

lēmumu Nr.157/5 
 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un 

 bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda 

NOLIKUMS 
 

1 .VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.1. Dobeles novada dome (turpmāk – Dome) izveido Dobeles novada pašvaldības Jauniešu 

aktivitāšu un bērnu  un jauniešu vasaras nometņu projektu fondu (turpmāk tekstā- Projektu 

fonds), kura darbības mērķi ir: 

 

1.1.1 sniegt atbalstu Dobeles novada jauniešu un jaunatnes biedrību projektiem, lai radītu 

apstākļus jauniešu pašiniciatīvai un atbalstītu jauniešu ideju īstenošanu, tādējādi sekmējot 

jauniešu aktivitāti un pašiniciatīvu, iesaistot Dobeles novada sabiedrību uz rezultātu vērstos 

kopīgos pasākumos; 

 

1.1.2. atbalstīt Dobeles novada bērniem un jauniešiem piemērotākos un atbilstošākos vasaras 

nometņu projektus, veicināt un atbalstīt izglītības iestāžu, izglītības atbalsta iestāžu, 

pašvaldības institūciju, kā arī juridisko un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu 

vasaras nometņu projektu izstrādē un īstenošanā; piedāvāt bērniem brīvā laika lietderīgas 

pavadīšanas iespējas, veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, 

indivīda radošo un sociālo pašizaugsmi vasaras periodā. 

 

1.2. Projektu fonda līdzekļu apjomu, kas novirzīti no Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) budžeta, apstiprina Dome kārtējā gada budžeta ietvaros.  

 

1.3. Projektu fonda līdzekļi tiek piešķirti divās programmās: 

 

1.3.1. Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programma; 

 

1.3.2. Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu programma. 

 

2. FINANSIĀLA ATBALSTA PIESĶIRŠANAS KĀRTĪBA JAUNIEŠU UN 

JAUNATNES BIEDRĪBU PROJEKTU PROGRAMMĀ 

2.1.  Finansiālais atbalsts jauniešu un jaunatnes biedrību projektiem tiek piešķirts konkursa 

kārtībā, lai radītu apstākļus jauniešu pašiniciatīvai un atbalstītu jauniešu ideju īstenošanu. 

mailto:dome@dobele.lv


2.2. Pretendenti uz finansiālo atbalstu ir Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši 

(vecumā no 13 līdz 25 gadiem), administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un 

nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.  

 

2.3. Projektu konkurss atkarībā no piešķirtā finansējuma tiek izsludināts vienu vai divas reizes 

gadā. 

 

2.4.Pieteikumu iesniegšana: 

 

2.4.1. konkursu organizē Dobeles novada Izglītības pārvalde (turpmāk– Izglītības 

pārvalde); 

 

2.4.2. ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv  

 

2.4.3. projektu konkurss Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā tiek 

izsludināts Pašvaldības mājas lapās: www.dobele.lv; www.dobelesizglitiba.lv; 

www.djivc.lv un vietējā laikrakstā; 

 

2.4.4.pieteikumu aizpildītu latviešu valodā un datorrakstā (1.pielikums) kā arī 

nepieciešamos dokumentus  iesniedz gan elektroniski, sūtot uz e-pastu izglitiba@dobele.lv, 

gan papīra formātā  Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā; 

 

2.4.5.par pieteikumā sniegto ziņu patiesumu atbild pieteicējs; 

 

2.4.6.ja iesniedzējs ir nepilngadīga persona, vai neformāla jauniešu grupa, pieteikums 

jāparaksta pilngadīgai personai, kura projektā darbojas kā jauniešu interešu pārstāvis un 

uzņemas pilnu atbildību par līdzekļu atbilstošu izlietojumu. Prasības jauniešus interešu 

pārstāvim – iegūtā izglītības pakāpe: ne zemāka par vispārizglītojošo vidējo, pieredze darbā 

ar jauniešiem. 

 

2.5. Pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība: 

 

2.5.1.iesniegto pieteikumu izskatīšanu un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu 

saskaņā ar šo Nolikumu veic Dobeles novada pašvaldības jauniešu projektu un bērnu 

vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija (turpmāk – 

Komisija). Iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar šajā Nolikumā apstiprinātajiem kritērijiem. 

(2.pielikums); 

 

2.5.2.Komisija iesniegumus izskata 2 nedēļu laikā, rezultātus paziņo projektu iesniedzējiem 

un publicē mājas lapās: www.dobele.lv, www.dobelesizglitiba.lv; 

 

2.5.3. Projektu programmā netiek atbalstītas projekta administrēšanas izmaksas un 

pamatlīdzekļu iegāde; 

 

2.5.4. iesniedzējs, kurš iesniedzis vairākus projekta pieteikumus, katrā projekta konkursa 

izsludināšanas kārtā var saņemt finansiālu atbalstu 1 projektam;  

 

2.5.5.Komisijai ir tiesības atteikt izskatīt projekta pieteikumu, ja iepriekš piešķirtais  

finansiālais atbalsts ir izlietots pretēji noslēgtā līguma nosacījumiem, vai nav saņemtas 

atskaites par iepriekš piešķirto finansiālo atbalstu; 

 

2.5.6.Komisijas darba organizācija un pieņemto lēmumu apstrīdēšana notiek atbilstoši tās 

nolikumam. 

 

http://www.dobelesizglitiba.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.dobelesizglitiba.lv/
http://www.djivc.lv/
mailto:izglitiba@dobele.lv


2.6. Finansiālā atbalsta izmaksas un atskaites kārtība: 

  

2.6.1. Piešķirtā finansiālā atbalsta maksimālo apjomu vienam projektam Komisija nosaka 

pirms konkursa izsludināšanas atbilstoši Pašvaldības budžetā paredzētajam finansējumam.   

 

2.6.2.Piešķirtā finansiālā atbalsta izmaksas, līgumu slēgšanu un atskaišu pieņemšanu pēc 

projekta realizācijas organizē Izglītības pārvalde. Finansēšanas līgumus paraksta Izglītības 

pārvaldes vadītājs.  

 

 

2.6.3. piešķirtais finansējums netiek izmaksāts projekta pieteicējam, bet Pašvaldība 

apmaksā Izglītības pārvaldē iesniegtos preču iegādes un pakalpojumu rēķinus projekta 

realizācijai piešķirtā finansējuma un atbalstāmo izmaksu ietvaros; 

 

2.6.4. līgumā noteiktajā termiņā iesniedzējs iesniedz Izglītības pārvaldei saturisko atskaiti 

par projekta realizāciju un finanšu atskaiti par izlietoto naudu, pievienojot informatīvos 

materiālus (3.pielikums); 

 

2.6.5. Izglītības pārvaldei ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par projekta realizācijas 

gaitu un rezultātiem, kā arī veikt piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma pārbaudi un 

kontrolēt projekta  īstenošanas procesu atbilstoši projekta aktivitāšu plānam; 

 

3. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS  KĀRTĪBA BĒRNU UN  JAUNIEŠU 

VASARAS NOMETŅU PROJEKTU PROGRAMMĀ 

3.1. Līdzfinansējumu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Dobeles novadā 

deklarētajiem bērniem piešķir konkursa kārtībā. Minimālais nometnes dalībnieku skaits ir 10 

bērni un jaunieši. 

 

3.2.Projekta pieteikumus var iesniegt Dobeles novada izglītības iestādes; izglītības atbalsta 

iestādes; Dobeles novadā reģistrētās biedrības un nodibinājumi; fiziskas personas, kas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālais komersants 

vai saimnieciskās darbības veicējs.  

 

3.3.Projektu konkurss atkarībā no piešķirtā finansējuma tiek izsludināts vienu vai divas reizes 

gadā.  

 

3.4.Pieteikumu iesniegšana: 

 

3.4.1.konkursu organizē Izglītības pārvalde; 

 

3.4.2.projektu konkurss bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu programmā tiek 

izsludināts Pašvaldības mājas lapās www.dobele.lv, www.dobelesizglitiba.lv, www.djivc.lv  

un vietējā laikrakstā;  

 

3.4.3. ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv 

 

3.4.4. pieteikumu aizpildītu latviešu valodā un datorrakstā (4.pielikums) kā arī 

nepieciešamos dokumentus  iesniedz gan elektroniski, sūtot uz e-pastu izglitiba@dobele.lv, 

gan papīra formātā  Izglītības pārvaldē (turpmāk tekstā – Izglītības pārvalde), Brīvības ielā 

15, Dobelē, Dobeles novadā; 

 

3.5. Pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība: 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobelesizglitiba.lv/
http://www.djivc.lv/
http://www.dobelesizglitiba.lv/
mailto:izglitiba@dobele.lv


 

3.5.1. Iesniegto pieteikumu izskatīšanu un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu 

saskaņā ar šo Nolikumu veic Dobeles novada pašvaldības jauniešu projektu un bērnu 

vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija (turpmāk tekstā – 

Komisija). Pieteikumi tiek izvērtēti saskaņā ar šajā Nolikumā apstiprinātajiem kritērijiem. 

(5.pielikums); 

 

3.5.2. Komisija iesniegumus izskata 2 nedēļu laikā, rezultātus paziņo projektu 

iesniedzējiem un publicē mājas lapās: www.dobele.lv , www.dobelesizglitiba.lv; 

 

3.5.3. Komisijai ir tiesības atteikt izskatīt projekta pieteikumu, ja iepriekš piešķirtais 

finansiālais atbalsts ir izlietots pretēji noslēgtā līguma nosacījumiem, vai nav saņemtas 

atskaites par iepriekš piešķirto finansiālo atbalstu; 

 

3.5.4. Izglītības pārvalde slēdz līgumu ar atbalstītā projekta pieteikuma iesniedzēju par 

nometnes organizēšanu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms nometnes sākuma; 

 

3.5.5. Komisijas darba organizācija un pieņemto lēmumu apstrīdēšana notiek atbilstoši tās 

nolikumam. 

 

3.6. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi un kārtība: 

 

3.6.1. līdzfinansējuma apjoms tiek piešķirts pēc šādas formulas: F = B x D x N,  

kur F- kopējais piešķiramais līdzfinansējums, B - bērnu un jauniešu skaits nometnē, D - 

nometnes norises dienu skaits, N - konstantais līdzfinansējums vienam bērnam, jaunietim 

dienā: EUR 12,00 diennakts nometnei, EUR 6,00 dienas nometnei; 

 

3.6.2. samaksa nometnes personālam (atalgojums darbiniekiem un sociālais nodoklis) no 

pašvaldības līdzfinansējuma nedrīkst pārsniegt  30% no kopējām izmaksām; 

 

3.6.3. kopējais līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 24 nometnes dalībniekiem; 

 

3.6.4. Nometnes norises dienu skaits nedrīkst pārsniegt 10 dienas; 

 

3.6.5. Komisijai ir tiesības piešķirt līdzfinansējumu mazākā apmērā nekā pieprasīts 

projekta pieteikumā; 

 

3.6.6. katrs nometnes projekta iesniedzējs var iesniegt 1 projekta pieteikumu katrā 

konkursa izsludināšanas kārtā.  

 

3.7. Nometnes darbības kontroles kārtība: 

 

3.7.1. nometnes organizētāji ir atbildīgi par nometnes programmas īstenošanu un piešķirtā 

līdzfinansējuma lietderīgu izmantošanu; 

 

3.7.2. Izglītības pārvalde ir tiesīga veikt piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma pārbaudi un 

kontrolēt nometnes īstenošanas procesu atbilstoši nometnes programmai; 

 

3.7.3. projekta pieteikuma iesniedzējs, kuram ar Komisijas lēmumu tika piešķirts 

līdzfinansējums, 20 darba dienu laikā pēc nometnes noslēguma iesniedz Izglītības pārvaldē 

nometnes satura un finanšu atskaiti (6.pielikums).  

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobelesizglitiba.lv/


1.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu 

 un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda 

nolikumam 

 

 

JAUNIEŠU UN JAUNATNES BIEDRĪBU PROJEKTA 

PIETEIKUMS  

Dobeles novada Izglītības pārvalde 

Brīvības iela 15, Dobele, 

Dobeles novads LV-3701, 

tālr./fakss: 63722237 

e-pasts: izglitiba@dobele.lv 

 

Reģistrācijas datums un laiks: 

 
Reģistrācijas numurs:   

 
1. Projekta nosaukums 

 

 

2. Norises laiks, īstenošanas termiņš  
(dd.mm.gg. – dd.mm.gg., mēneši) 

 
 

 
3. Projekta iesniedzējs (izvēlēties vienu no variantiem) 

(juridiskai personai) Iestādes/biedrības nosaukums; 

(jauniešu grupai) Neformālās grupas nosaukums, tās pārstāvja vārds, uzvārds (pilngadīgs);  

 

 

Reģistrācijas Nr. (juridiskai personai)  

 

Personas kods ( jauniešu grupas pilngadīgam 

pārstāvim)  

Iestādes/biedrības adrese, jauniešu grupas pilnvarotā pārstāvja deklarētā adrese 

 

 

 

 

Tālruņa Nr._____________ (projekta vadītājs) 

 

e-pasta adrese________________(projekta vadītājs) 

 

4. Projekta iesniedzēja raksturojums (īss organizācijas/ neformālās grupas/ fiziskās 

personas/ darbības apraksts un iepriekšējā pieredze darbā ar jauniešiem, pieredze pasākumu 

un projektu realizēšanā) 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

5. Projekta mērķis un uzdevumi, nepieciešamības pamatojums (nosauciet mērķi, 

uzdevumus, aprakstiet esošo situāciju un, ko vēlaties sasniegt realizējot projektu, 

aprakstiet, kādā veidā projekts sekmēs jauniešu aktivitāti un pašiniciatīvu) 
 

 

 

 

 
 

6. Aktivitātes  (aktivitāšu apraksts, projekta laika grafiks – datumi, vieta,  galvenās metodes, 

nepieciešamie materiāli) 

 

 

 

 

 
7. Projekta mērķauditorija (aprakstiet projekta mērķauditoriju, vienlaikus pamatojot tās 

izvēli; aprakstiet, kā plānots organizēt izvēlētās mērķauditorijas iesaisti projektā) 

 

 

 

 

 
 

8. Projekta sagaidāmie rezultāti (aprakstiet kāda būs projekta ietekme uz projektā 

iesaistītajiem jauniešiem, vietējo sabiedrību, organizāciju vai neformālo grupu) 

 

 

 

 

 
 

9. Projektu atbalstošās citas iestādes/organizācijas vai personas (sadarbības partneri, 

kāda būs sadarbības partneru loma projekta realizācijas procesā) 
 

 

 

 

 

 
10. Projekta budžeta tāme 

Nr.p.k. Izdevumu pozīcija un finanšu ieguves avots Cits 

finansējums 

EUR 

Pieprasītā 

summa no 

Dobeles 

novada 

domes EUR 

Kopsumma 

     

     

     

     



     

     

     

     

 Kopā    

 % no kopīgās izmaksu tāmes   100% 

 

 
Piekrītu visām Nolikuma „Par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību jauniešu un jaunatnes 

biedrību projektiem Dobeles novadā” noteiktajām prasībām un apliecinu, ka projekta 

īstenošanas laikā tiks ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un pieteikuma 

aprakstā un šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa. 

 

Projekta vadītājs:__________________    ______________________  
   paraksts    paraksta atšifrējums 
 

Biedrība/nodibinājuma valdes priekšsēdētājs/vadītājs  

(juridiskai personai):________________________ _____________________________ 

paraksts     paraksta atšifrējums 

Datums______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu 

 un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda 

nolikumam 

 

Iesnieguma Nr.____________  

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU UN JAUNATNES BIEDRĪBU 

PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

1. Administratīvie atbilstības kritēriji 

Nr.p.k. Kritērijs Jā  Nē  

1.1. Projekts atbilst Nolikuma mērķiem    

1.2. Projekts iesniegts projektu konkursa paziņojumā noteiktajā 

termiņā  

  

1.3. Projekts nav ticis realizēts līdz iesniegumu iesniegšanas termiņa 

beigām 

  

1.4. Projekta pamatmērķis nav peļņas gūšana   

1.5. Projektā ir ietverti visi Nolikumā norādītie dokumenti   
Ja iesniegums neatbildīs kādam no kritērijiem nr. 1.1 – 1.5., tas tiks noraidīts. Lēmums par projekta noraidīšanu 

saistībā ar kritēriju 1.1. tiek pieņemts, saskaitot komisijas locekļu „ Jā” vai „Nē”, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja 

iesniegums atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem vai vairākums komisijas locekļu atzīmē „Jā” saistībā ar 

kritēriju 1.1., tiek veikta projekta kvalitatīvā un finanšu izvērtēšana. 

2. Kvalitatīvā un finanšu izvērtēšanas kritēriji 

Katrai sadaļai ir jāpiešķir punkti no 1 līdz 5 atbilstoši sekojošajam vērtējumam: 1= ļoti vāji; 2 = vāji; 3 = 

apmierinoši; 4 = labi; 5 = ļoti labi. Piešķirot projektiem finansējumu, priekšroka tiks dota pieteikumiem ar augstāku 

vidējo punktu skaitu, ko iegūst saskaitot katra eksperta un finanšu izvērtēšanu.   

Nr. 

p.k. 

Kritērijs Punktu 

skaits 

Pamatojums 

vērtējumam 

Punkts 

iesnieg

uma 

veidlap

ā 

2.1. Projekta nozīmīgums Dobeles novada 

jauniešu aktivitātes un pašiniciatīvas 

veicināšanā iesaistot Dobeles novada 

sabiedrību 

   

5., 

6.,

7. 

2.2. Projekta vadītāja, dalībnieku pieredze un 

profesionalitāte 

  3.,4. 

2.3. Projekta rezultāti un ietekme uz 

jauniešiem 

  7;8 

2.4. Projekta tāmes kvalitāte: aritmētiskā 

precizitāte, detalizācija 

  10. 

2.5. Projekta tāmes pamatotība, sasaiste ar 

aktivitātēm 

  5.,6., 9., 

10.  

2.6. Projekta idejas novitāte   5., 6. 

2.7. Līdzfinansējuma piesaiste    9. 

 Iegūto punktu skaits kopā (max 30)    

2.8. Ieteikums piešķiramā finansējuma 

apmēram  

   

 

Komisijas  locekļa vārds, uzvārds:________________________paraksts 

____________________ 

Datums_________________________  
 

 



3.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu 

 un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda 

nolikumam 

Dobeles novada jauniešu un jaunatnes biedrību projekti 
Satura atskaite 

Projekta realizētājs 

 

Īstenošanas termiņi, vieta 

 

Aktivitāšu apraksts  

 

Dalībnieku skaits (cik jaunieši piedalījās, kā jaunieši tika iesaistīti aktivitāšu plānošanā un 

organizēšanā, izvērtēšanā) 

 

Rezultāti (vai sasniegts mērķis un izpildīti uzdevumi) 

 

Secinājumi (kāda ir projekta ietekme uz projektā iesaistītajiem jauniešiem, vietējo sabiedrību, 

organizāciju vai neformālo grupu) 

 

Vizuālais atspoguļojums (5-10 izprintētas fotogrāfijas ar aprakstu, kur redzamas projekta 

 aktivitātes) 

Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds, amats 

 

Paraksts  Datums  

Finanšu atskaite 

No Dobeles novada pašvaldības 

Maksājuma uzdevums Nr.  Summa EUR  

ir izlietoti sekojoši 

N.p. 

k. 

Datums Apliecinoša dokumenta  

nosaukums un numurs 

Summa 

EUR 

Par ko maksāts 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Pavisam kopā Eur  Summa vārdiem  

Visi uz projektu attiecināmie dokumenti tiks saglabāti (uzņēmuma, iestādes nosaukums, adrese) 

5 gadus pēc šīs atskaites iesniegšanas 

 

Apstiprinu, ka Dobeles novada Izglītības pārvaldes piešķirtie līdzekļi izlietoti tikai jauniešu un 

un jaunatnes biedrību projektiem paredzētiem mērķiem, atbilstoši tāmei, līgumam un šai 

atskaitei 

Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds, amats: 

 

Paraksts  Datums  

Atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats 

 

Paraksts  Datums  

 



4.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu 

 un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda 

nolikumam 

 

 

BĒRNU VASARAS NOMETNES PROJEKTA 

PIETEIKUMS 

 

Dobeles novada Izglītības pārvalde 

Brīvības iela 15, Dobele, 

 Dobeles novads, LV-3701 

tālr./fakss: 63722237 

e-pasts: izglitiba@dobele.lv 

 

Reģistrācijas datums un laiks: 

 
Reģistrācijas numurs:   

 

1. Galvenās ziņas par nometni un organizatoru 

Nometnes 

organizators: 
 

Reģistrācijas numurs:   

Adrese:   

Atbildīgās personas 

vārds, uzvārds, amats 
 

Tālr.  Fakss:  e-pasts:  

Nometnes vadītāja 

vārds, uzvārds, amats 
 

Tālr.:  Fakss:   e-pasts:   

Nometnes  

nosaukums 
 

Nometnes veids 

(vajadzīgo pasvītrot):  

dienas  

diennakts 

atpūtas un piedzīvojumu, sporta un tūrisma, radošā, 

atveseļošanās, darba un atpūtas, izglītojošā, reliģiskā, cita 

veida nometne  

Nometnes norises 

laiks: 

 Dalībnieku skaits:    

Nometnes norises 

vieta:  

 Dalībnieku vecums:  

Projekta kopējās izmaksas 

EUR 

 

Finansējums no IP 

(EUR) 

Pašfinansējums 

(EUR) 

Dalības maksa 

(EUR) 

Cits finansējums 

(EUR) 

    

Nometnes organizatora bankas rekvizīti (ja organizators nav Izglītības pārvaldes pakļautības 

iestāde): 

Bankas nosaukums, adrese: 

 

 

 

Bankas konta Nr.:  



Bankas kods:  

2. Nometnes apraksts 

2.1.  Īss organizācijas/fiziskās personas darbības apraksts un iepriekšējā pieredze 

nometnes organizēšanā 

 

2.2. Nometnes nepieciešamības pamatojums 

 

2.3. Nometnes mērķi un uzdevumi. 

 

2.4. Projekta realizācijas kalendārais grafiks (norādīt sagatavošanas, realizācijas un 

atskaites laiku un veicamos pasākumus šajā laikā) 

 

2.5. Nometnes mērķauditorijas apraksts. 

 

2.6. Nometnes darbinieku darbības apraksts. 

 

2.7. Sagaidāmie rezultāti. 

 

 

 

2.8. Nometnes satura plāns, ietverot datumu, vietu, pasākuma nosaukumu, mērķi, 

alternatīvo pasākumu, galvenās metodes, nepieciešamos materiālus. 



 

 

 

 

 

3. Nometnes budžets 

Ieņēmumu veidi EUR 

Pieprasītā summa no Dobeles 

novada Izglītības pārvaldes 

 

Pašfinansējums  

Dalības maksa  

Cits finansējums (citi fondi, sponsori 

u.c.) 

 

KOPĀ  

Izdevumu veidi, 

kods 

Finansējums no IP 

(EUR) 

Pašfinansēju

ms 

(EUR) 

Dalība

s 

maksa 

(EUR) 

Cits 

finansējums 

(EUR) 

Atalgojums 

darbiniekiem 

(1150) 

    

Sociālais 

nodoklis (1210) 

    

Telpu īre un 

noma (telpas, 

sporta zāle) 

(2261) 

    

Pārējā īre un 

noma (inventārs, 

stadions, baseins 

) (2269) 

    

Ēdināšanas 

izdevumi (2363) 

    

Transporta 

pakalpojumi 

(2233) 

 
   

Degvielas iegāde 

(2322) 

    

Mācību līdzekļi, 

materiāli, 

pasākumu 

izdevumi (2370) 

 
   

Kancelejas preces 

(2311) 

    

Medikamenti 

(2341) 

  -  



Saimniecības 

preces (2350) 

 
   

Mazvērtīgais 

inventārs (2312) 

  - - 

Sakaru 

pakalpojumu 

apmaksa (2219) 

    

Internets (2211)     

Ūdens, 

kanalizācija 

(2222) 

    

Elektrība (2223)  
 

  

KOPĀ     

Izmaksas kopā 

(%) 

    

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa un nav sagrozīta 

Datums:  Nometnes organizatora vārdā – atbildīgās personas 

paraksts 

 

 
Paraksta atšifrējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu 

 un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda 

nolikumam 

 

Iesnieguma Nr.____________  

 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS BĒRNU VASARAS NOMETŅU  

PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

 

1. Administratīvie atbilstības kritēriji 

Nr.p.k. Kritērijs Jā  Nē  

1.1. Projekts atbilst Nolikuma mērķiem    

1.2. Projekts iesniegts projektu konkursa paziņojumā noteiktajā 

termiņā  

  

1.3. Projekts nav ticis realizēts līdz iesniegumu iesniegšanas termiņa 

beigām 

  

1.4. Projekta pamatmērķis nav peļņas gūšana   

1.5. Projektā ir ietverti visi Nolikumā norādītie dokumenti   
Ja iesniegums neatbildīs kādam no kritērijiem nr. 1.1 – 1.5., tas tiks noraidīts. Lēmums par projekta noraidīšanu 

saistībā ar kritēriju 1.1. tiek pieņemts, saskaitot komisijas locekļu „ Jā” vai „Nē”, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja 

iesniegums atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem vai vairākums komisijas locekļu atzīmē „Jā” saistībā ar 

kritēriju 1.1., tiek veikta projekta kvalitatīvā un finanšu izvērtēšana. 

 

2.Kvalitatīvā un finanšu izvērtēšanas kritēriji 
Katrai sadaļai ir jāpiešķir punkti no 1 līdz 5 atbilstoši sekojošajam vērtējumam: 1= ļoti vāji; 2 = vāji; 3 = 

apmierinoši; 4 = labi; 5 = ļoti labi. Piešķirot projektiem finansējumu, priekšroka tiks dota pieteikumiem ar augstāku 

vidējo punktu skaitu, ko iegūst saskaitot katra eksperta un finanšu izvērtēšanu.   

Nr. 

p.k. 

Kritērijs Punktu 

skaits 

Pamatojums 

vērtējumam 

Punkts 

iesniegu

ma 

veidlapā 

2.1. Projekta nozīmīgums Dobeles novada bērnu 

saturīga brīvā laika pavadīšanā, veicinot viņu 

dzīves prasmju veidošanu un sociālo 

iekļaušanos  

  2.2;2.3;2.7;

2.8. 

2.2. Projekta vadītāja, dalībnieku pieredze un 

profesionalitāte 

  2.1;2.4. 

2.3. Projekta rezultāti, ietekme uz bērniem un 

jauniešiem 

  2.3;2.5;2.7. 

2.4. Projekta tāmes kvalitāte: aritmētiskā 

precizitāte, detalizācija 

  3. 

2.5. Projekta tāmes pamatotība, sasaiste ar 

aktivitātēm 

  2.8;3. 

2.6. Projekta idejas novitāte   2.3;2.8. 

2.7. Piesaistītais finansējums no citiem avotiem un 

projekta iesniedzēja pašfinansējums  
  3. 

 Iegūto punktu skaits kopā (max 30)    

2.8. Ieteikums piešķiramā finansējuma 

apmēram  

   

 

Komisijas  locekļa vārds, uzvārds:______________________paraksts 

___________________ 

Datums_________________________  



6.pielikums 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu 

 un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda 

nolikumam 

 

Dobeles novada bērnu vasaras nometņu projektu konkurss 
Nometnes satura atskaite 

Nometnes organizētājs, nosaukums 

 

Laiks, vieta 

 

Īsa programma (aktivitāšu apraksts) 

 

Dalībnieku skaits (kā tika komplektēti, mazāk vai vairāk nekā plānots, kāpēc?) 

 

Rezultāti (vai sasniegts mērķis un izpildīti uzdevumi) 

 

Secinājumi 

 

Vizuālais atspoguļojums (5-10 izprintētas fotogrāfijas ar aprakstu, kur redzamas nometnes 

aktivitātes) 

Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds, amats 

 

Paraksts  Datums  

Nometnes finanšu atskaite 

No Dobeles novada Izglītības pārvaldes saņemtie līdzekļi 

Maksājuma uzdevums Nr.  Summa EUR  

ir izlietoti sekojoši 

N.p. 

k. 

Datums Apliecinoša dokumenta  

nosaukums un numurs 

Summa 

EUR 

Par ko maksāts 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

     

Pavisam kopā Eur  Summa vārdiem  

Visi grāmatvedības pirmdokumenti tiks saglabāti (uzņēmuma, iestādes nosaukums, adrese) 5 gadus pēc 

šīs atskaites iesniegšanas 

 

Apstiprinu, ka Dobeles novada Izglītības pārvaldes pārskaitītie līdzekļi izlietoti tikai nometnei nometnei 

paredzētiem mērķiem, atbilstoši tāmei, līgumam vai šai atskaitei 

Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds, amats: 

 

Paraksts  

 

Datums  

Atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats 

 

Paraksts  Datums  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

LĒMUMS 

Dobelē 

 

29.05.2014.                                                                   Nr.158/5 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.370/14 „Par 

pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS “Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs”” 

 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203 

(turpmāk - LVRTC), realizē Eiropas Savienības fonda projektu 

Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku 

reģionos” (turpmāk – Projekts). 

Dobeles novada pašvaldība 2013.gada 7.maijā ir noslēgusi ar LVRTC līgumu „Līgums 

par sadarbību Eiropas Savienības fonda projektu Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās 

paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā Nr.86/2013”.  

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

2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas 

pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.
1
 punktu, kas dod 

tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu savu nekustamo īpašumu, 

kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku un uz visu Projekta 

īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc Projekta 

īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā), Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.370/14 „Par 

pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centrs“” šādu grozījumu: 

1. Svītrot 1.punkta 1.3.apakšpunktu. 

2. Papildināt 1.punktu ar 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.4. zemes vienības daļu 2 m
2 

platībā  pašvaldībai piekrītošajā nekustamajā īpašumā 

„Iekškvartāla ceļi”, Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, LV - 3722, ar 

kadastra numuru 4660 005 0305.” 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

29.05.2014.          Nr.159/5 

 

Par nodomu protokola par dāvinājumu “Dobeles mūzikas skolas  

rekonstrukcija” ratificēšanu  

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

Ratificēt nodomu protokolu ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze”, vienotais 

reģistrācijas Nr.40008128300, par dāvinājumu “Dobeles mūzikas skolas rekonstrukcija” 

(nodomu protokola teksts pielikumā). 

 

 

 
Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Pielikums  

Dobeles novada domes 

2014.gada 29.maija 

lēmumam Nr.159/5 

 

  

 

 

 

 

NODOMU PROTOKOLS  

PAR DĀVINĀJUMU „DOBELES MŪZIKAS SKOLAS REKONSTRUKCIJA” 

 

Rīgā,              2014.gada 29.maijā 

 

Pētera Avena Labdarības Fonds «Paaudze», reģistrācijas Nr. 40008128300, turpmāk 

tekstā - FONDS, tās valdes locekļa Igora Basa personā, no vienas puses, un  

Dobeles novada pašvaldība, NMK 90009115092, turpmāk tekstā - PAŠVALDĪBA, 

domes priekšsēdētāja Andreja Spridzāna personā, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, 

atzīstot, ka Dobeles Mūzika skola (turpmāk tekstā - Skola) kā profesionālās ievirzes 

izglītības iestāde, attīsta sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, vērtīborientāciju veidošanu 

mūzikā, izpratni par sadarbības nozīmi kultūrā, 

saprotot, ka nepieciešama Skolas pilnveidošana, lai sekmētu Dobeles novada audzēkņu 

konkurētspēju un sadarbības prasmes nacionāla un starptautiska mēroga koncertu, konkursu un 

festivālu organizēšanā, 

ņemot vērā Pušu vēlmi veicināt daudzveidīgu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 

īstenošanu Dobeles novadā, radošumu un sapratni kultūrtelpā,  

noslēdz šo nodomu protokolu (turpmāk tekstā - Nodomu protokols) par sekojošo : 

 

I. Nodomu protokola priekšmets 

 

1. Nodomu Protokols tiek noslēgts, apliecinot Pušu vēlmi sadarboties Dobeles Mūzikas skolas 

projektēšanas un rekonstrukcijas darbos (turpmāk tekstā – Darbi). 

 

 

II. Pušu nodomi 
 

2. Sadarbības ietvaros: 

2.1. FONDS dāvina PAŠVALDĪBAI Darbus, finansējot tos saskaņā ar turpmāk Nodomu 

protokola 3. punkta ietvaros noslēgtajiem līgumiem; 

2.2. PAŠVALDĪBA pieņem dāvinājumu un iesaistās Darbu veikšanā, veicot FONDA kā 

Darbu pasūtītāja pienākumus. 

3. Puses vienojas, ka Darbu un to finansējuma apjomi tiek noteikti un regulēti divos atsevišķos 

līgumos - rekonstrukcijas darbu projektēšanas līgumā un būvniecības līgumā. 

4. Puses nodrošina savstarpēju regulāru informācijas apmaiņu par Nodomu protokolā 



minētajiem jautājumiem. 

III. Nobeiguma noteikumi 

 

5. Jebkuri grozījumi Nodomu protokolā noformējami rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties, 

un pēc parakstīšanas kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām. 

6. Puses neizpauž šī Nodomu protokola saturu trešajām personām, izņemot gadījumus, kas 

noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Par trešajām personām Nodomu protokola 

izpratnē nav uzskatāmi Pušu juridiskie padomdevēji, kuri piedalās Nodomu protokola 3. 

punktā minēto līgumu sagatavošanas un noslēgšanas procesā. 

7. Nodomu protokols stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu tā 3. 

punktā minēto līgumu noslēgšanai. Jebkurai Pusei ir tiesības atteikties no turpmākās 

sadarbības šā Nodomu protokola ietvaros, sniedzot paskaidrojumu un paziņojot to rakstiski 

otrai Pusei vienu mēnesi iepriekš.  

8. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Nodomu protokola izpildes rezultātā vai sakarā ar Nodomu 

protokolu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.  

9.  Nodomu protokols sagatavots uz divām lapas pusēm un parakstīts divos identiskos 

eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

 

 

 

 
FONDS: 
Nodibinājums “Paaudze”  

Pētera Avena Labdarības Fonds 

reģ. Nr.40008128300 

Vesetas 7, Rīga,  LV-1013  

 

 

 

____________________I.Bass 

 

 
 

PAŠVALDĪBA: 
Dobeles novada pašvaldība 

NMK 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele,  

Dobeles nov., LV-3701 
 
 
 
_____________________A.Spridzāns 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.05.2014.          Nr.160/5 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada 

pašvaldības budžets 2014.gadam”” apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Par grozījumiem 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2014.gadam””. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2014.gada 29.maija lēmumu Nr.160/5 

(protokols Nr.5) 

 

2014.gada 29.maijā       Saistošie noteikumi Nr.16 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2014.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 16.panta pirmo daļu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Dobeles novada pašvaldības budžets 2014.gadam” šādus grozījumus: 

  

1.Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos 18 568 824 

euro apmērā, izdevumos 19 597 098 euro apmērā, aizņēmumus no Valsts kases 1 191 284 

euro apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos līdzekļus 1 383 572 euro 

apmērā, līdzdalību komersantu pašu kapitālā 113 830 euro apmērā, sadalījumu pa ieņēmumu 

un izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un 2.pielikumu.” 

 

2.Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums). 

 

4. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 

1 985 650 euro apmērā, uz 2015.gada 1.janvāri 651 258 euro apmērā.” 

 

 

8.  novada dome.” 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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