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Darba kārtība: 

 

1.(57/4) 
Par nekustamā īpašuma “Martlaukas” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

2. (58/4) 
Par nekustamā īpašuma Upes iela 16 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

3.(59/4) 
Par nekustamā īpašuma “Strautiņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

4.(60/4) 
Par nekustamā īpašuma „Kalnapunkas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

5.(61/4) 
Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 12 Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

6.(62/4) Par nekustamā īpašuma “Brieži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

7.(63/4) 
Par nekustamā īpašuma Dārza iela 9 Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

8.(64/4) Par nekustamā īpašuma „Caunas” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

9.(65/4)  Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

10.(66/4)  Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

11.(67/4) Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “Zelta druva” 

12.(68/4) Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

13.(69/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Kūles”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

14.(70/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 “Kūles”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

15.(71/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Kūles”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

16.(72/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 Skolas ielā 2, Auros, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

17.(73/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.19 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

18.(74/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

19.(75/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.20 “Ziedugravas 5”, Naudītē, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

20.(76/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.21 “Ziedugravas 5”, Naudītē, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

21.(77/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 23 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

22.(78/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Būdas” Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 



23.(79/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Veczemnieki 52” Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

24.(80/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 205” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

25.(81/4) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zelmeņi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

26.(82/4) 
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Dobeles novada domes 2015.gada 27.februāra  

lēmumā Nr.44/2 „Par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas tiesību nodošanu” 

27.(83/4) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

28.(84/4) 

Par Dobeles novada saistošo noteikumu Nr.4 „Pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs, 

kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu 

29.(85/4) 

Par noteikumu „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu 

Dobeles novada pašvaldības vispārējo  izglītības iestāžu 1.klasēs, un to pieņemšanas 

termiņi” apstiprināšanu 

30.(86/4) Par grozījumiem Gardenes pamatskolas nolikumā 

31.(87/4) 
Par VAS „Latvijas Dzelzceļš” paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla 

elektrifikācija” akceptēšanu 

32.(88/4) Par projekta “Dobeles pilsdrupu konservācijas darbi” iesnieguma iesniegšanu  

33.(89/4) 

Par projekta „Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas (JLKK) kapacitātes stiprināšana 

Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības veidošanai”  (“Youth Affairs Consultative 

Comission  (YACC) capacity building for the cooperation of Baltic and Nordic 

countries”) iesnieguma iesniegšanu 

34.(90/4) 

Par projektu „Apguldes ezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” 

un „Zebrus ezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” iesniegumu 

iesniegšanu 

35.(91/4) 
Par projekta “Pirmo Kurzemes Dziedātāju svētku 145.gadadienas koncerts Dobelē ” 

iesnieguma iesniegšanu  

36.(92/4) 
Par projekta “Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma gleznu restaurācija” 

iesnieguma iesniegšanu  

37.(93/4) Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

38.(94/4) Par maksas noteikšanu paraksta apliecināšanai 

39.(95/4) 
Par atļauju atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu Uzvaras ielā 3, 

Dobelē, Dobeles novadā   

40.(96/4) 
Par Dobeles novada pašvaldības dalību biedrības „Reģionālo attīstības centru 

apvienība” dibināšanā 

41.(97/4) Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresā 

Inform. Bāriņtiesas pārskats par darbu 2014.gadā 

 

 



1. 

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

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Martlaukas” Auru pagastā 79,29 ha platībā sadalīšanai divās 

zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIKTORS EIHMANIS paziņo, ka balsojumā nepiedalās. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1 

panta pirmo daļu un 19.panta 2.punktu, 

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

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

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

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

ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.EIHMANIS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.57/4 pielikumā) 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma Upes iela 16 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma Upes iela 16 Dobelē 0,1355 ha platībā sadalīšanai 

divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1 

panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

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

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.58/4 pielikumā) 

 

3. 

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

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Strautiņi” Bērzes pagastā 11,4 ha platībā sadalīšanai divās 

zemes vienībās. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.59/4 pielikumā) 

 

4. 

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

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalnapunkas” Annenieku pagastā 43,4 ha platībā sadalīšanai 

trijās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.60/4 pielikumā) 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 12 Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

Jasmīnu iela 12 Bērzes pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām, sadalīšanu trijos atsevišķos 

īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

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



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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.61/4 pielikumā) 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Brieži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Brieži” Annenieku pagastā, kas sastāv no piecām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.62/4 pielikumā) 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma Dārza iela 9 Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

Dārza iela 9, Ceriņos, Krimūnu pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, sadalīšanu divos 

atsevišķos īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.63/4 pielikumā) 

 

 

8. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Caunas” Auru pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.  

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 



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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.64/4 pielikumā) 

 

9. 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamo 

īpašumu “Zvejnieki (saimniecības ēka)” un “Zvejnieku māja” Dobeles pagastā apvienošanu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.65/4 pielikumā) 

 

10. 

           Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas mērķa 

maiņu nekustamajam īpašumam “Velēnas” Auru pagastā saskaņā ar Dobeles novada teritorijas 

plānojumu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.7.apakšpunktu un 23.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, 

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.66/4 pielikumā) 

 

11. 

Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “Zelta druva” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par medību tiesību nodošanu 

mednieku klubam “Zelta druva” 45 pašvaldībai piederošos zemesgabalos uz pieciem gadiem, 

nosakot medību tiesību lietotāja pienākumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Medību likuma 

1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi“ 13. 

un 14.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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



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

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

(Lēmums Nr.67/4 pielikumā) 

 

12. 

Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nedzīvojamo telpu 

Brīvības ielā 23, Dobelē nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz septiņiem gadiem biedrībai “Jauniešu 

izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude””, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 4.
1 

punktu, piekto daļu un sesto daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.68/4 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma - četristabu dzīvokļa Nr.1 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā atsavināšanu, par noteikto pirkuma 

maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

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

Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.69/4 pielikumā) 

 

14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma - vienistabas dzīvokļa Nr.3 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā atsavināšanu, par noteikto pirkuma 

maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

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

Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.70/4 pielikumā) 

 

15. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - vienistabas dzīvokļa Nr.4 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā atsavināšanu, pārdodot to atklātā 

izsolē, un uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un 

organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.71/4 pielikumā) 

 

16. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 Skolas ielā 2, Auros, Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - divistabu dzīvokļa Nr.6 Skolas ielā 2, Auros, Auru pagastā atsavināšanu, pārdodot to 

atklātā izsolē, un  uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus 

un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.72/4 pielikumā) 

 

 

 

 



17. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.19 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - divistabu dzīvokļa Nr.19 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā atsavināšanu, par 

noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

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

Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.73/4 pielikumā) 

 

18. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - divistabu dzīvokļa Nr.7 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā atsavināšanu, pārdodot 

to atklātā izsolē, un  uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.74/4 pielikumā) 

 

19. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.20 “Ziedugravas 5”, Naudītē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - trīsistabu dzīvokļa Nr.20 “Ziedugravas 5”, Naudītē, Naudītes pagastā atsavināšanu, 

pārdodot to atklātā izsolē un uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Jautājumu uzdod deputāts VIESTURS REINFELDS. 

AUSTRA APSĪTE sniedz atbildi. 



Citu jautājumu deputātiem nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

pirmo daļu, 8.panta 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.75/4 pielikumā) 

 

20. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.21 “Ziedugravas 5”, Naudītē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - četristabu dzīvokļa Nr.21 “Ziedugravas 5”, Naudītē, Naudītes pagastā atsavināšanu, 

pārdodot to atklātā izsolē un uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.76/4 pielikumā) 

 

21. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 23 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - apbūvēta zemesgabala Priežu iela 23 Gardenē, Auru pagastā atsavināšanu, par noteikto 

pirkuma maksu pārdodot to juridiskai personai, kuras īpašumā atrodas uz zemesgabala esošās būves. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.77/4 pielikumā) 

 

 

 



22. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Būdas” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - neapbūvēta zemesgabala “Būdas” Auru pagastā atsavināšanu, pārdodot to atklātā izsolē 

un uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt 

nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.78/4 pielikumā) 

 

23. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Veczemnieki 52” Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - neapbūvēta zemesgabala “Veczemnieki 52” Auru pagastā atsavināšanu, pārdodot to 

atklātā izsolē un uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus 

un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.79/4 pielikumā) 

 

24. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 205” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - neapbūvēta zemesgabala “Pokaiņi 205” Krimūnu pagastā atsavināšanu, pārdodot to 

atklātā izsolē un uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus 

un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



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

septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.80/4 pielikumā) 

 

25. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zelmeņi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā 

īpašuma  - neapbūvēta zemesgabala “Zelmeņi” Krimūnu pagastā atsavināšanu, pārdodot to atklātā 

izsolē un uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un 

organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.81/4 pielikumā) 

 

26. 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Dobeles novada domes 2015.gada 27.februāra  lēmumā 

Nr.44/2 „Par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas tiesību nodošanu” 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par nepieciešamību labot 

pārrakstīšanās kļūdu domes 2015.gada 27.februāra lēmumā Nr.44/2 „Par dzīvojamās mājas  

pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, precizējot dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala platību. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikto, Dobeles novada 

dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.82/4 pielikumā) 

 

27. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par 2015.gada 18.martā un 25.martā 

notikušo pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoļu rezultātiem un lūdz tos apstiprināt. 

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, 

likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 16 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.83/4 pielikumā) 

 

28. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par sagatavoto saistošo noteikumu 

Nr.4 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada 

izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” projektu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 

26.panta pirmo daļu Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.84/4 pielikumā) 
 

29. 

Par noteikumu „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Dobeles 

novada pašvaldības vispārējo  izglītības iestāžu 1.klasēs, un to pieņemšanas termiņi” 

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par sagatavoto noteikumu „Kārtība, 

kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Dobeles novada pašvaldības vispārējo  

izglītības iestāžu 1.klasēs, un to pieņemšanas termiņi” projektu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 

2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo 

klasi” 4.7.apakšpunktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.85/4 pielikumā) 

 

 

 

 



30. 

Par grozījumiem Gardenes pamatskolas nolikumā 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par grozījumiem Gardenes 

pamatskolas nolikumā. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un Profesionālās izglītības 

likuma 15.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.86/4 pielikumā) 
 

31. 

Par VAS „Latvijas Dzelzceļš” paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” 

akceptēšanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Valsts akciju 

sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Esošo publisko, stratēģiskās (valsts) nozīmes 

dzelzceļa līniju elektrifikācija” Dobeles novada administratīvās teritorijas robežās ietekmes uz vidi 

novērtējuma Ziņojuma 2A alternatīvas akceptēšanu; informē par paredzētās darbības ietvaros 

plānoto vairāku dzelzceļa līniju elektrificēšanu, no kurām “Tukums II – Jelgava” šķērso mūsu 

novada teritoriju Jaunbērzes pagastā, par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko 

apspriešanu, kas notika no 2014.gada 29.septembra līdz 30.oktobrim, par paredzētās darbības 

plānoto pakāpenisko realizēšanu laikā no 2016.-2020.gadam un par to, ka likuma „Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu” 22.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, ievērojot kompetentās institūcijas 

atzinumu, pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, un lūdz akceptēt 

dzelzceļa līnijas elektrifikāciju Dobeles novada administratīvajā teritorijā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu un likuma „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra 

noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto 

darbību” 67. un 69.punktu un, ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu Nr.7 par 

ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju 

elektrifikācijai, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.87/4 pielikumā) 

 

 

 

 

 



32. 

Par projekta “Dobeles pilsdrupu konservācijas darbi” iesnieguma iesniegšanu  

 

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

pilsdrupu konservācijas darbi” iesnieguma iesniegšanu atklātā projektu konkursā „Latvijas valsts 

mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2015”, piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansējumu 3800 euro un paredzot pašvaldības finansējumu 9000 euro apmērā; informē, ka 

projekta ietvaros plānots veikt Dobeles pilsdrupu sienas fragmenta konservāciju, lai pārtrauktu 

pakāpenisku sabrukšanas procesu un saglabātu pilsdrupas kā nozīmīgu un pieejamu kultūras vērtību.  

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

plānošanas reģiona atklātā projekta konkursa „Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras 

programmas 2015” nolikumu un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmā 2014.-

2020.gadam noteikto Rīcības virziena „Vide un kultūrvēsturiskais mantojums” uzdevumu 

„Nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības nekustamo īpašumu 

efektīvu apsaimniekošanu” (R 3.22 Veicināt novadā esošo dabas un kultūras pieminekļu 

saglabāšanu), Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.88/4 pielikumā) 

 

33. 

Par projekta „Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas (JLKK) kapacitātes stiprināšana 

Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības veidošanai”  (“Youth Affairs Consultative Comission  

(YACC) capacity building for the cooperation of Baltic and Nordic countries”) iesnieguma 

iesniegšanu 

 

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

lietu konsultatīvās komisijas (JLKK) kapacitātes stiprināšana Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības 

veidošanai” iesnieguma iesniegšanu  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts 

administrācija”, piesaistot Ziemeļu Ministru padomes finansējumu 4083 euro un paredzot  

pašvaldības līdzfinansējumu 2727 euro apmērā; informē, ka projekta ietvaros plānots īstenot 

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas apmaiņas braucienu uz Pērnavu Igaunijā un Šlefteo 

Zviedrijā, kur notiks tikšanās un zināšanu apmaiņa  ar vietējo pašvaldību institūciju pārstāvjiem un 

jauniešu organizācijām, radot sadarbības iespējas turpmākajiem projektiem. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā, abās komitejās 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 saskaņā ar Ziemeļvalstu un Baltijas 

valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” vadlīnijām par projektu īstenošanas 

nosacījumiem un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmā 2014.- 2020.gadam noteikto 

Rīcības virziena „Pārvaldība” uzdevumu „Paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību” (R 1.44 „Paaugstināt pašvaldības speciālistu kapacitāti un profesionalitāti”), 

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

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



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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.89/4 pielikumā) 

 

34. 

Par projektu „Apguldes ezera  

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” un „Zebrus ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” iesniegumu iesniegšanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projektu „Apguldes 

ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” un „Zebrus ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” iesniegumu iesniegšanu 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” 2015.gada pirmajā kārtā, informē, ka katra  projekta izmaksas 

ir 1000  euro, kas 100% apmērā ir Zivju fonda finansējums un ka abu projektu īstenošanai 

nepieciešams pašvaldības priekšfinansējums. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  2015.gada 17.martā un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā, abās komitejās 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 un Ministru kabineta 

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

attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 3.punktu un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības 

programmā 2014. – 2020.gadam noteikto Rīcības virziena „Vide un kultūrvēsturiskais mantojums” 

uzdevumu „Nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības 

nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu” (R 3.19 „Veicināt novada upju un ūdenstilpju 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos”), Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.90/4 pielikumā) 
 

35. 

Par projekta “Pirmo Kurzemes Dziedātāju svētku 145.gadadienas koncerts Dobelē ” 

iesnieguma iesniegšanu  

 

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

Kurzemes Dziedātāju svētku 145.gadadienas koncerts Dobelē” iesnieguma iesniegšanu Zemgales 

plānošanas reģiona atklātā projektu konkursa “Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras 

programma 2015” atlasei, informē, ka projekta ietvaros plānots organizēt Pirmo Kurzemes 

dziedātāju svētku 145.gadadienas koncertu 2015.gada 20.jūnijā, kurā piedalīsies kori, pūtēju orķestri 

un tautas deju kolektīvi no Kurzemes un Zemgales, projekta izmaksās, kas kopā ir 26010 euro, 

iekļaujot pasākuma tehniskā nodrošinājuma izmaksas un koncerta mākslinieciskā nodrošinājuma 

izmaksas.  

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā, abās komitejās 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 Zemgales 

plānošanas reģiona atklātā projekta konkursa „Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras 

programmu 2015“ nolikumu un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmas Rīcības virziena 

„Kultūra, sports un atpūta” uzdevumu „Attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un veicināt 

amatierkolektīvu, interešu grupu un sabiedrisko organizāciju aktivitāti un darbību” (R 1.35 Dažādot 

kultūras pakalpojuma klāstu),  Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.91/4 pielikumā) 

 

36. 

Par projekta  “Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma gleznu restaurācija” iesnieguma 

iesniegšanu  

 

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

Novadpētniecības muzeja krājuma gleznu restaurācija” iesnieguma iesniegšanu Zemgales 

plānošanas reģiona atklātā projektu konkursā “Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras 

programma 2015”, informē par to, ka projekta realizācijai plānots piesaistīt Valsts Kultūrkapitāla 

fonda finansējumu 100% apmērā un ka projekta ietvaros plānots restaurēt 11 gleznas, pēc tam tās 

izvietojot  gleznu izstādē un muzeja jaunajā vēsturiskajā ekspozīcijā. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā, abās komitejās 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 saskaņā ar 

Zemgales plānošanas reģiona atklātā projekta konkursa „Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales 

kultūras programmu 2015“ nolikumu un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmas Rīcības 

virziena „Kultūra, sports un atpūta” uzdevumu „Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un 

piedāvājumu” (R 1.34 Attīstīt kultūras iestāžu materiāltehnisko bāzi),  Dobeles novada dome ar 16 

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

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.92/4 pielikumā) 

 

37. 

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma 

projektu, kas paredz divu nepabeigtās būvniecības objektu – “Krimūnu ciema siltumapgādes 

sistēmas rekonstrukcijas”, kas netika īstenots programmā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” 2009.gadā, un „Atkritumu konteineru novietnes Dobeles novadā”, kas 2008.gadā tika 

iesniegts LAT – LIT projektu programmā un netika atbalstīts   -  tehnisko projektu izslēgšanu no 

novada pašvaldības bilances un norakstīšanu izdevumos, jo šie projekti nav īstenoti un, tā kā tie 

zaudējuši savu aktualitāti, tos nav plānots īstenot; savukārt, nepabeigtās būvniecības objekta 

„Tirdzniecības vieta „Annenieki”” tehniskais projekts ir pārceļams uz zembilanci, jo to plānots 

īstenot turpmāk. Visi tehniskie projekti ir izstrādāti LAT - LIT   pārrobežu projektos. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 



Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtībā, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” un Dobeles novada pašvaldības instrukcijas „Par kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldības 

budžeta iestādes noraksta pamatlīdzekļus” 11.punktu (apstiprināta ar izpilddirektora 2010.gada 

23.februāra rīkojumu Nr.31) Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.93/4 pielikumā) 

 

38. 

Par maksas noteikšanu paraksta apliecināšanai 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par maksas 1 euro 

apmērā noteikšanu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai 

Satversmes grozījumu projektu pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā,  

pagastu pārvaldēs un bāriņtiesā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo daļu, 

kura nosaka, ka maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai 

Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta 

apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta 

paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.94/4 pielikumā) 

 

39. 

Par atļauju atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu 

Uzvaras ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā   

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par saņemto iesniegumu no SIA 

”Joker LTD” ar lūgumu  izsniegt  atļauju sporta totalizatora un derību likmju  pieņemšanas vietas 

atvēršanai Dobelē, Uzvaras ielā 3, nolūkā paplašināt darbību jau esošajā spēļu zālē, informē, ka, 

izvērtējot vietas atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem 

un ņemot vērā apstākli, ka Uzvaras ielā 3, Dobelē jau atrodas SIA ”Joker LTD” spēļu zāle ”Joker”, uz 

minēto vietu nav attiecināmi likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, un totalizatora un 

derību likmju pieņemšanas vietas atvēršana konkrētajā vietā neradīs būtisku valsts un iedzīvotāju 

interešu aizskārumu, tāpēc sagatavots lēmuma projekts atļaut SIA ”Joker LTD” atvērt totalizatora un 

derību likmju pieņemšanas vietu Uzvaras ielā 3, Dobelē.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.martā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un Azartspēļu un izložu 

likuma 42.panta piekto daļu,  Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

PRET – 2 (E.GAIGALIS, I.STANGA), ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.95/4 pielikumā) 

 

40. 

Par Dobeles novada pašvaldības dalību biedrības 

„Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanā 

 

 

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par to, ka Nacionālajā 

attīstības plānā noteikta Latvijas teritorijas policentriskā attīstība un LR Ministru kabinets 

apstiprinājis ES fondu nākamā plānošanas perioda programmu 2014. - 2020.gadam, kas paredz, ka 

vairākās programmās uz pašvaldībām pieejamo finansējumu varēs pretendēt tikai nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centri, tāpēc Siguldas, Aizkraukles, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, 

Valkas, Ludzas, Balvu, Alūksnes, Limbažu, Cēsu, Ogres, Talsu, Smiltenes, Saldus, Dobeles, Preiļu, 

Tukuma, Krāslavas, Gulbenes un Bauskas novadu pašvaldības ir izteikušas vēlmi uz brīvprātības 

principiem apvienoties kopīgu mērķu realizācijai un interešu pārstāvībai  un dibināt biedrību – 

„Reģionālo attīstības centru apvienība”, līdz ar to ir jāpieņem lēmums par piedalīšanos pašvaldību 

biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanā, pilnvarojot domes priekšsēdētāju 

parakstīt biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanas lēmumu un statūtus. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.martā un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību dibināšanā un pārstāvību biedrībā 

„Reģionālo attīstības centru apvienība” un tālāko sadarbību kopīgo interešu realizācijā un ES fondu 

finansējuma apgūšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

95.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.96/4 pielikumā) 

 

 40. 

Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresā 

 

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par novada domes deputātu 

Gunta Safranoviča un Viktoru Eihmaņa pilnvarošanu pārstāvēt Dobeles novada pašvaldību Latvijas 

Pašvaldību savienības 26.kongresā, kas notiks 2015.gada 15.maijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Ievērojot Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada 13.marta vēstuli Nr.0320150762/A476 

„Par Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresu un biedru sapulci 2015.gada 15.maijā“, saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un biedrības „Latvijas Pašvaldību  

savienība” statūtu 6.5.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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



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

lēmumu. (Lēmums Nr.97/4 pielikumā) 

 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē par novada Bāriņtiesas sagatavoto pārskatu par 

darbu 2014.gadā, domes deputātiem pārskata materiāli izsūtīti pa elektronisko pastu. 

 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.00 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2015.gada 23.aprīlī, plkst.14.00 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(30.03.2015.) 

 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(30.03.2015.) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.           Nr.57/4 

 

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

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 11.martā saņemto Dobeles rajona Auru 

pagasta zemnieku saimniecības „ARĀJI”, reģ. Nr.48501018589, juridiskā adrese Skolas iela 8, Auri, 

Auru pag., Dobeles nov., LV-3710, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Martlaukas” Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 46460090012 79,29 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes 

ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

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

„Martlaukas”), kopējā platība 79,29 ha, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

46460090012, ar platību 79,29 ha, 2011.gada 1.decembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.256 uz Dobeles rajona Auru 

pagasta zemnieku saimniecība „ARĀJI” vārda.  

 

2. Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecības „ARĀJI” vēlas sadalīt īpašumu 

„Martlaukas”  divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2015.gada 

6.martā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

panta pirmo daļu 

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

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

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

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

noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

īpašumam „Martlaukas” Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 46460090012.  
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2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 3,96 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 75,33 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1.   zemes vienībai Nr.1 ar platību 3,96 ha: 

3.1.1.  7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem 

autoceļiem lauku apvidos; 

3.1.2.  7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

3.1.3.  7311050200 - tauvas joslas teritorija gar upi; 

3.1.4.  7311020104 - līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas 

resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos; 

3.1.5.  7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem; 

3.1.6.  7312050300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales 

iekārtu. 

3.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 75,33 ha: 

3.2.1.  7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem 

autoceļiem lauku apvidos; 

3.2.2.  7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

3.2.3.  7311050200 - tauvas joslas teritorija gar upi; 

3.2.4.  7311020104 - līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas 

resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos; 

3.2.5.  7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem; 

3.2.6.  7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

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

meža zemēs. 

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 

 

26.03.2015.           Nr.58/4 

 

Par nekustamā īpašuma Upes iela 16 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldības lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma Upes iela 16 Dobelē, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4601 012 4334 0,1355 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības 

projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums Upes iela 16 Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums Upes iela 16), 

kopējā platība 0,1355 ha, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4601 012 

4334, ar platību 0,1355 ha, 2011.gada 1.decembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1101 uz Dobeles pilsētas pašvaldības vārda.  

 

2. Dobeles novada pašvaldība vēlas sadalīt īpašumu Upes iela 16 ar kadastra apzīmējumu 4601 012 

4334 0,1355 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

3. Īpašuma Upes iela 16 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2015.gada 12.februāra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2015.gada 

11.martā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

panta pirmo daļu 

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

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

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

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

noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

Upes iela 16 Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 4601 012 4334.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,0825 ha – kods 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve; 
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2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,0530 ha – kods 0901 – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1.   zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,0825 ha: 

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

līnija; 

3.1.2.  7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; 

3.1.3.  7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju; 

3.1.4.  7314020102 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības 

zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās; 

3.1.5.  7312010300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas 

vadu. 

3.1.6. zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,0530 ha - 7314020102 - vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās. 

 

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 

 

26.03.2015.           Nr.59/4 

 

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

apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 16.martā saņemto SIA „Agrofirma Zelta 

Druva” pilnvarotās personas Edgara Lazdiņa iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Strautiņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4652 005 0284 11,4 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes 

ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums „Strautiņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4652 005 

0284, (turpmāk arī – īpašums „Strautiņi”), kas sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem: 4652 005 0352 3,82 ha platībā, 4652 005 0429 1,31 ha un 4652 005 0284 11,4 ha 

platībā, 2010.gada 26.martā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.314 uz SIA „Agrofirma Zelta Druva ” vārda. 

 

SIA “Agrofirma Zelta Druva” vēlas sadalīt īpašuma „Strautiņi” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 46520 005 0284 divās zemes vienībās. 

  

Īpašuma „Strautiņi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2015.gada 5.martā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

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

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

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

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

noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

„Strautiņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0284. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
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2.1. zemes vienībai (1) ar platību 9,61 ha – kods 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve; 

2.2. zemes vienībai (2) ar platību 1,79 ha – kods 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve; 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai (1) ar platību 9,61 ha:  

3.1.1. 7312050601 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem; 

3.1.2. 7312050602 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovoltiem; 

3.1.3. 7312050603 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 330 kilovoltiem; 

3.1.4. 7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju; 

3.1.5. 7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; 

3.1.6. 7311020105 - dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;  

3.1.7. 7312080102 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu 

no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem; 

3.1.8. 7312050500 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu 

transformatoru apakšstaciju; 

3.1.9. 7315030100 - ceļa servitūta teritorija; 

3.1.10. 7312080801 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs 

novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 

megapaskāliem. 

3.2.projektētajai zemes vienībai (2) ar platību 1,79 ha: 

3.2.1. 7312050602 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovoltiem; 

3.2.2. 7312050603 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 330 kilovoltiem; 

3.2.3. 7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju; 

3.2.4. 7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; 

3.2.5. 7312080102 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu 

no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem; 

3.2.6. 7315030100 - ceļa servitūta teritorija. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                               A.SPRIDZĀNS 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.           Nr.60/4 

 

 

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

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 20.martā saņemto SIA 

„Latvijasmernieks.lv” iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Kalnapunkas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4642 006 0014 

43,4 ha platībā sadalīšanai trijās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles 

novada dome KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums „Kalnapunkas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4642 

006 0014, (turpmāk arī – īpašums „Kalnapunkas”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4642 006 0231 43,4 ha platībā 2013.gada 24.oktobrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.48 uz  Xxxx Xxxxxx 

vārda. 

 

Xxxx Xxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Kalnapunkas” ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0231 

trīs zemes vienībās. 

  

Īpašuma „Kalnapunkas” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 22.decembra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Latvijasmernieks.lv” 

 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2015.gada 19.februārī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16¹. panta pirmo daļu 

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

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

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

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

noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

īpašumam „Kalnapunkas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4642 006 0014. 
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2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai (1) ar platību 2,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai (2) ar platību 39,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.3. zemes vienībai (3) ar platību 2,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus zemes vienībai (2) ar platību 39,2 ha:  

3.1. 7315030100 - ceļa servitūta teritorija;  

3.2. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.           Nr.61/4 

 

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 12 Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 9.martā Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

Xxxx Xxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta: xxxxxxxxxx, iesniegumu par 

nekustamā īpašuma  Jasmīnu iela 12 Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais 

īpašums Jasmīnu iela 12) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums Jasmīnu iela 12, kadastra numurs 4652 006 0067 ar kopplatību 2,75 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 225 uz Xxxx Xxxxx vārda. Nekustamais īpašums Jasmīnu iela 12 sastāv no trijām zemes 

vienībām: zemesgabala 1,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 004 0079, zemesgabala 0,24 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0067 un zemesgabala 0,76 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0068. 

Nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 12 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Jasmīnu iela 12 trijos atsevišķos īpašumos. 

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

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, 
Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu Jasmīnu iela 12 Bērzes pagastā, Dobeles novadā trijos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 004 0079 1,75 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu  4652 006 0068 0,76 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0067 0,24 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601). 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

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 

 

26.03.2015.           Nr.62/4 

 

Par nekustamā īpašuma “Brieži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 5.martā Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta: xxxxxxx, iesniegumu par 

nekustamā īpašuma  “Brieži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais 

īpašums “Brieži”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums “Brieži”, kadastra numurs 4642 001 0030 ar kopplatību 64,4 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 39 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums “Brieži” sastāv no piecām 

zemes vienībām: zemesgabala 32,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0030, zemesgabala 

10,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 002 0056, zemesgabala 7,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 002 0057, zemesgabala 7,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 002 0065 un 

zemesgabala 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 002 0124. 

Nekustamā īpašuma “Brieži” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Brieži” divos atsevišķos īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu “Brieži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4642 002 0057 7,2 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4642 001 0030 32,3 ha platībā, 4642 002 0056 10,8 ha 

platībā, 4642 002 0065 7,9 ha platībā, 4642 002 0124 6,2 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.           Nr.63/4 

 

Par nekustamā īpašuma Dārza iela 9 Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 11.martā Dobeles novada pašvaldībā 

saņemtos Xxxxx Xxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxx, Xxxx Xxxx, personas kods 

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

Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxx, iesniegumus par nekustamā īpašuma „Dārza 

iela 9” Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Dārza iela 

9”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Dārza iela 9”, kadastra numurs 46720010049 ar kopplatību 0,955 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 138 uz Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx un Xxxx Xxxxx vārda. Nekustamais 

īpašums „Dārza iela 9” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46720010049 

ar platību 0,315 ha un 46720010050 ar platību 0,640 ha. 

Nekustamā īpašuma „Dārza iela 9” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

Nekustamā īpašuma “Dārza iela 9”  īpašnieki vēlas to sadalīt divos atsevišķos īpašumos. 

 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Dārza iela 9” Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

divos atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46720010049 0,315 ha platībā – individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46720010050 0,640 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                           A.SPRIDZĀNS 

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 

26.03.2015.           Nr.64/4 

 

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

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 18.martā Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

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

„Caunas”, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Caunas”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Caunas”, kadastra numurs 46460090019 ar kopplatību 12,65 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 342 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Caunas” sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46460090019 ar platību 7,40 ha un 46460090034 ar platību 

5,25 ha. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

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

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460090019 7,40 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460090034 5,25 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.           Nr.65/4 

 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

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

NOLEMJ: 

 

        APVIENOT nekustamos īpašumus „Zvejnieki (saimniecības ēka)”, kadastra numurs 

46600010390 ar platību 0,03 ha un „Zvejnieku māja”, kadastra numurs 46600010389 ar platību 0,03 

ha, kas atrodas Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam 

īpašumam 0,06 ha kopplatībā nosaukumu „Zvejnieki”, Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles 

novads, nosakot zemes lietošanas mērķi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46600010390 

0,03 ha un 4660010389 0,03 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                            A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.           Nr.66/4 

 

           Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 5.martā saņemts Xxxx Xxxxx iesniegums par zemes 

lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Velēnas” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460020055.  

Iepazinusies ar iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudījusi to atbilstību Dobeles novada 

teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar  Dobeles novada domes 2013.gada 

30.maija lēmumu Nr.146/5 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un vides 

pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”, Dobeles novada dome konstatē, ka 

nekustamā īpašuma „Velēnas” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 46460020055 atrodas lauksaimniecības zemju teritorijā. 

 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.7.apakšpunktu un 23.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. MAINĪT nekustamā īpašuma „Velēnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460020055 

1,62 ha platībā, Auru pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no  

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs              A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.           Nr.67/4 

 

Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “Zelta druva” 

  

 Izskatot Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 9.martā saņemto mednieku kluba “Zelta 

druva”, reģistrācijas Nr.40008071586, juridiskā adrese: Krasta iela 5-8, Dobele, Dobeles novads, 

LV-3701, vadītāja Jāņa Kirilkas iesniegumu ar lūgumu par zemesgabalu medību nomas līguma 

slēgšanu un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Medību likuma 

1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi“ 13. 

un 14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT mednieku klubam “Zelta druva”, reģistrācijas Nr.40008071586, juridiskā adrese: 

Krasta iela 5-8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, medību tiesības pašvaldībai piekritīgajos 

zemesgabalos Bērzes pagastā: 

 

1.1. “Sīmaņi-2”, 1,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0045; 

1.2. “Radziņi”, 2,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0049; 

1.3. “Ķiķi”, 12,64 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0052; 

1.4. “Ķērpji”, 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0059; 

1.5. “Ošlejas”, 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0061; 

1.6. “Čiekuri”, 1,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0062; 

1.7. “Mazkūras”, 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0080; 

1.8. “Rotas”, 3,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0245; 

1.9. “Virsaiši”, 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0256; 

1.10. “Kalmes”, 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0258; 

1.11. “Balteņi”, 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0259; 

1.12. “Vanagnadziņi”, 1,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0285; 

1.13. “Mūrīši”, 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0299; 

1.14. “Saulstari”, 3,54 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0307; 

1.15. “Gājēji”, 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0308; 

1.16. “Birzgaļi”, 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0309; 

1.17. “Bērzkrasti”, 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0310; 

1.18. “Jāņdambji”, 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0082; 

1.19. “Bumbieres”, 4,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0107; 

1.20. “Golstiņi”, 1,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0109; 

1.21. “Bumbieres 2”, 2,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0117; 

1.22. “Dīcmaņi”, 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0119; 

mailto:dome@dobele.lv


1.23. “Ražotāji”, 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0165; 

1.24. “Prinči”, 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0167; 

1.25. “Lubstāji”, 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0194; 

1.26. “Kundziņi”, 6,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0195; 

1.27. “Zemītes”, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0234; 

1.28. “Akotiņi”, 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0258; 

1.29. “Eglīši”, 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0271; 

1.30. “Grantiņi”, 2,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0272; 

1.31. “Kalna Daujāti”, 7,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0275; 

1.32. “Plūdi”, 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0276; 

1.33. “Lībi”, 4,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0277; 

1.34. “Lauciņi”, 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0291; 

1.35. “Ielejnieki”, 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0296; 

1.36. “Niedraines”, 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0298; 

1.37. “Laukmaļi”, 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0348; 

1.38. “Veldres”, 2,01ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0405; 

1.39. “Pieružiņas”, 1,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0439; 

1.40. “Svēteļi”, 1,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0466; 

1.41. “Caunas”, 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0468; 

1.42. “Rūžas”, 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0474; 

1.43. “Blāzmas”, 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0475; 

1.44. “Ogas”, 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0476; 

1.45. “Kaņepes”, 10,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0490. 

 

         2. NOTEIKT, ka medību tiesību lietotājam ir pienākums: 

2.1. uzturēt kārtībā robežstigas lēmuma 1.punktā minētajos zemesgabalos; 

2.2. novērst meža zvēru postījumus. 

       3. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar mednieku klubu “Zelta druva” līgumu par medību 

tiesību nodošanu uz  pieciem gadiem. 

 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.           Nr.68/4 

 

Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā saņemto biedrības “Jauniešu 

izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude””, reģistrācijas Nr.40008102265, juridiskā adrese: Tirgus 

laukums 2A, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, iesniegumu, kurā pašvaldība tiek informēta par to, ka 

biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un lūgts saskaņā ar 2010.gada 2.februārī 

noslēgto telpu nomas līgumu Nr.34/2010 iznomātās telpas nodot biedrībai lietošanā bez atlīdzības.  

 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

 

1. NODOT uz 7 gadiem bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs 

“Saspraude””, reģistrācijas Nr.40008102265, juridiskā adrese: Tirgus laukums 2A, Dobele, Dobeles 

nov., LV-3701, telpas Brīvības ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā, 53,4 kv.m. platībā. 

2. SLĒGT ar  biedrību “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” patapinājuma līgumu. 

3. ATZĪT par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumu Nr.35/1 “Par 

pašvaldības īpašuma nodošanu lietošanā” un izbeigt 2010.gada 2.februārī noslēgtā nomas līguma 

Nr.34/2010 darbību. 

 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.           Nr.69/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

             Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.1 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 

īrnieces Xxxx Xxxxx iesniegumu par īrētā četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 86,6 kv.m. 

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

minētajam dzīvoklim EUR 1000,00 (viens tūkstotis 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.1 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 86,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma 866/1967 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 

(identifikācijas Nr.4668 004 0057 001 001). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1100,00 

(viens tūkstotis viens simts euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 

31.maijam.  

3. Pircējai divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāparaksta pirkuma līgums un 

jāveic pirmais maksājums 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.           Nr.70/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

             Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.3 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 

īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu par īrētā vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 38,3 kv.m. 

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

minētajam dzīvoklim EUR 500,00 (pieci 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.3 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 38,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma 383/1967 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 

(identifikācijas Nr.4668 004 0057 001 003). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 600,00 (seši 

simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 31.maijam.  

3. Pircējam divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāparaksta pirkuma līgums un 

jāveic pirmais maksājums 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.           Nr.71/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokli Nr.4 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums “Kūles” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no 

dzīvojamās mājas ar 4 dzīvokļu īpašumiem, kadastra numurs 4668 504 0002, reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 

0020 3543 uz Jaunbērzes pagasta pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.4 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 30,4 

kv.m. platībā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 350,00 (trīs simti 

piecdesmit 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.4 “Kūlēs”, 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 30,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās 

kopīpašuma 304/1967 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4668 

004 0057 001 004). 

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 

 

26.03.2015.          Nr.72/4 

  

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 Skolas ielā 2, Auros, Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšan 

  

 Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokli Nr.6 Skolas ielā 2, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums Skolas iela 2 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no 

dzīvojamās mājas ar 12 dzīvokļu īpašumiem, kuru kopējā platība 864,7 kv.m. un zemes 0,61 ha 

platībā, kadastra numurs 4646 008 0253, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0045 6181 uz Auru pagasta pašvaldības 

vārda.  

 Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.6 Skolas ielā 2, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā 

54,5 kv.m. platībā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 1200,00 (viens 

tūkstotis divi simti euro). 

        

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

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

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

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.6 Skolas ielā 2, Auros, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, 54,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 

545/8647 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 008 

0253 001 006). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR  1350,00 

(viens tūkstotis trīs 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 

 

26.03.2015.         Nr.73/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.19 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

             Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.19 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā, 

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

51,5 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma 

tirgus vērtību minētajam dzīvoklim EUR 1138,30 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit astoņi euro 

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

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

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

dome NOLEMJ: 

 

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

Nr.19 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 51,5 kv.m. platībā un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 515/13648 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas un zemes (identifikācijas Nr.4680 005 0052 001 019). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1250,00 

(viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 

2017.gada 31.maijam.  

3. Pircējai divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāparaksta pirkuma līgums un 

jāveic pirmais maksājums 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.         Nr.74/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokli Nr.7 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums Dārza iela 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs 

no dzīvojamās mājas ar 27 dzīvokļu īpašumiem, kuru kopējā platība 1215,5 kv.m. un zemes 0,7 ha 

platībā, kadastra numurs 4680 005 0051, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 118 uz Naudītes pagasta pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.7 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā 46,1 kv.m. platībā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 1000,00 (viens 

tūkstotis euro). 

        

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

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

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

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli  Nr.7 Dārza ielā 2, 

Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 46,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās 

kopīpašuma 461/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4680 005 0051 001 007). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1150,00 

(viens tūkstotis viens simts 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 

 

26.03.2015.          Nr.75/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.20 “Ziedugravas 5”, Naudītē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokli Nr.20 “Ziedugravās 5”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

un KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.20 “Ziedugravās 5”, Naudītē, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā, kura platība ir 73,8 kv.m., kadastra numurs 4680 900 0058, reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 167-20 uz 

Naudītes pagasta pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.20 “Ziedugravās 5”, Naudītē, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 3000,00 (trīs tūkstoši 

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 – trīsistabu dzīvokli Nr.20 “Ziedugravās 5”, 

Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 73,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās 

kopīpašuma 738/17149 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra 

numurs 4680 900 0058). 

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 

 

26.03.2015.         Nr.76/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.21 “Ziedugravas 5”, Naudītē, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

  

 Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokli Nr.21 “Ziedugravās 5”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

un KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.21 “Ziedugravās 5”, Naudītē, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā, kura platība ir 89,3 kv.m., kadastra numurs 4680 900 0104, reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 167-21 uz 

Naudītes pagasta pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.21 “Ziedugravās 5”, Naudītē, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 3600,00 (trīs tūkstoši 

seši simti euro). 

        

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

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

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

dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – četristabu dzīvokli Nr.21 “Ziedugravās 5”, 

Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 89,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās 

kopīpašuma 893/17149 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra 

numurs 4680 900 0104). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR  3800,00 (trīs 

tūkstoši astoņi simti euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

        

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                 A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.          Nr.77/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 23, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 11.februārī saņemts SIA „Mārksmens”, reģistrācijas 

Nr.40003358226, juridiskā adrese: Muldavas iela 3A, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, valdes 

priekšsēdētāja M.Broka ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu 

Priežu iela 23, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā.  

 Nekustamais īpašums – apbūvēts zemesgabals Priežu iela 23, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 001 0180 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0045 9639 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

 Zemesgabala platība – 0,1331 ha. 

 Uz zemesgabala atrodas SIA „Mārksmens” īpašumā esoša būve ar kadastra apzīmējumu 

4646 001 0180 001 un SIA „Mārksmens” ir zemesgabala nomniece. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums nekustamajam īpašumam ir EUR 1700,00 

(viens tūkstotis septiņi simti euro). 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu – apbūvētu zemesgabalu Priežu ielā 23, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 001 0180, 0,1331 ha platībā SIA 

„Mārksmens”, reģistrācijas Nr.40003358226.  

2. NOTEIKT: 

2.1. lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 2000,00 (divi 

tūkstoši euro); 

2.2.  pirkuma maksas samaksas termiņu - 2017.gada 31.marts.  

3. Pircējai divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāparaksta pirkuma līgums un 

jāveic pirmais maksājums 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

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 

 

26.03.2015.         Nr.78/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Būdas” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai piederoša 

zemesgabala „Būdas” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:  

 

         Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Būdas” Auru pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra Nr.4646 010 0156 1,73 ha platībā  reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 0152 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

         Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 6000,00 (seši 

tūkstoši euro). 

    

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

septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 „Būdas” Auru 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 010 0156, 1,73 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 6500,00 

(seši tūkstoši pieci simti euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.          Nr.79/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Veczemnieki 52” Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai piederoša 

zemesgabala „Veczemnieki 52” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:  

       Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Veczemnieki 52” Auru pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4646 011 0072 0,1633 ha platībā (kadastra apzīmējums 4646 011 0390) 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.1000 0054 2040 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

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

tūkstotis deviņi simti euro). 

    

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

daļu, 9.panta otro daļu, 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 „Veczemnieki 

52” Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 011 0072, 0,1633 ha platībā 

(kadastra apzīmējums 4646 011 0390). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2400,00 

(divi tūkstoši četri simti euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                 A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.          Nr.80/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 205” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai piederoša 

zemesgabala „Pokaiņi 205” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:  

 

         Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pokaiņi 205” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4672 009 0205 0,0582 ha platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 2034 uz Dobeles 

novada pašvaldības vārda. 

      Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 800,00 (astoņi simti 

euro). 

    

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

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

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

dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pokaiņi 205” 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 009 0205, 0,0582 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1250,00 

(viens tūkstotis divi 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 

26.03.2015.          Nr.81/4 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zelmeņi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai piederoša 

zemesgabala „Zelmeņi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:  

 

        Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Zelmeņi” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4672 002 0203 5,19 ha platībā (kadastra apzīmējums 4672 002 0201) 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.1000 0053 2906 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 20800,00 (divdesmit 

tūkstoši astoņi simti euro). 

    

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

septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 „Zelmeņi” 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 002 0203, 5,19 ha platībā 

(kadastra apzīmējums 4672 002 0201). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 21500,00 

(divdesmit viens tūkstotis pieci simti euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.          Nr.82/4 

 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Dobeles novada domes 2015.gada 27.februāra  lēmumā 

Nr.44/2 „Par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas tiesību nodošanu” 

 

 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikto, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

Labot pārrakstīšanās kļūdu Dobeles novada domes 2015.gada 27.februāra lēmumā Nr.44/2 

„Par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas tiesību nodošanu” un aizstāt 1.punktā skaitli „4070” ar skaitli 

„5026”.  

 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.          Nr.83/4 

        

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  - neapbūvēta 

zemesgabala “Mazkrimūnas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 005 

0291, 1,68 ha platībā, izsoles rezultātus un pārdot to Dobeles rajona, Krimūnu pagasta 

zemnieku saimniecībai Paugurīši, reģ.Nr.48501012548, par nosolīto cenu 7100,00 euro. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalnpļaviņas” 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra  Nr.4672 006 0026, 1,6 ha platībā, izsoles 

rezultātus un pārdot to Dobeles rajona Krimūnu pagasta zemnieku saimniecībai Gundegas,  

reģ.Nr.58501017091, par nosolīto cenu 6800,00 euro, nosakot pirkuma maksas samaksas 

termiņu līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

 

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa  Nr.16 Priežu ielā 15, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 28,7 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 287/9191 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0093 001 016), izsoles 

rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxx, par nosolīto cenu 

3500,00 euro, nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 30.aprīlim. 

4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vācpēteri” 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala (kadastra Nr.4672 003 0065) 

0,96 ha  platībā un dzīvojamās mājas ar 5 dzīvokļu īpašumiem un saimniecības ēkas, izsoles 

rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu  3300,00 euro, 

nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 30.aprīlim. 

5. UZDOT pircējiem septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu 

un veikt pirmo maksājumu 10% apmērā no nosolītās pirkuma maksas. 

 

 

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 

 

26.03.2015.          Nr.84/4 

        

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 

26.panta pirmo daļu Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs, 

kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (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  

2015.gada 26.marta lēmumu Nr.84/4  

(protokols Nr.4)  

 

2015.gada 26.martā                                                                Saistošie noteikumi Nr.4 

 

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada 

izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka iesniegumu reģistrācijas un bērnu uzņemšanas 

un atskaitīšanas kārtību Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un citu izglītības 

iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk – Izglītības iestāde), kas īsteno pirmsskolas izglītības licencētās 

programmas (turpmāk - Programma), tai skaitā speciālās pirmsskolas izglītības programmas. 

2. Bērnam tiek nodrošināta programmas apguve tikai vienā no Izglītības iestādēm. Personai, kas 

realizē aizgādību (turpmāk - Vecāki) ir tiesības mainīt Izglītības iestādi saskaņā ar Noteikumu 

16.punktu. 

3. Programmas apguve Izglītības iestādē tiek uzsākta kārtējā gada 1.septembrī. 

4. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā 

bērnam aprit pieci gadi.  

 

II. Pirmsskolas grupu atvēršana 

 

5. Izglītības iestādes katru gadu līdz 30.martam iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē 

(turpmāk – Izglītības pārvalde) informāciju un priekšlikumus par uzņemamo bērnu skaitu un 

iespējām atvērt jaunas pirmsskolas grupas.  

6. Izglītības pārvalde līdz 10.aprīlim izvērtē izglītības iestāžu priekšlikumus un, ņemot vērā plānoto 

finansējumu, līdz 1.maijam izdod rīkojumu par uzņemamo bērnu skaitu katrā izglītības iestādē 

nākamajam mācību gadam.  

7. Dobeles novada dome nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā plānotā finansējuma un Izglītības 

iestāžu izvietojuma pašvaldības administratīvajā teritorijā nosacījumus, līdz 1.maijam pieņem 

lēmumu  par jaunu pirmsskolas grupu atvēršanu nākamajam mācību gadam.  
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III. Iesniegumu pieņemšanas un reģistrācijas kārtība 

 

 8. Pieteikt bērnu uzņemšanai Izglītības iestādē var no bērna dzimšanas apliecības saņemšanas 

brīža līdz pamatizglītības vecuma sasniegšanai. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu. 

 9. Iesniegumus uz Dobeles pilsētā esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm pieņem Izglītības 

pārvalde vai Dobeles novada pašvaldības pagastu pārvaldes. Iesniegumus pagastu pārvaldes 

piecu darba dienu laikā nogādā Izglītības pārvaldē. 

 10. Vecākiem ir tiesības iesniegumu atsaukt, rakstiski paziņojot Izglītības pārvaldei.  

 11. Iesniegumus uz pirmsskolas grupām Izglītības iestādēs, kas neatrodas Dobeles pilsētā, 

pieņem attiecīgajā Izglītības iestādē. 

 12. Piesakot bērnu Izglītības iestādē, Vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu (personai, 

kas realizē aizgādību, arī aizgādību apliecinošu dokumentu), iesniedz bērna dzimšanas 

apliecības kopiju un aizpilda noteikta parauga Iesnieguma veidlapu (1.pielikums).  

13. Piesakot bērnu Izglītības iestādē speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei, 

Vecāki uzrāda Valsts vai Izglītības pārvaldes pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un 

aizpilda noteikta parauga Iesnieguma veidlapu (2.pielikums).  

14. Uz Dobeles pilsētā esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm Izglītības pārvalde veido 

vienotu reģistru četrās apakšgrupās: 

14.1. reģistrācijai 1.reģistrā „Dobeles novadā deklarētie bērni” iesniegumus pieņem no 

Vecākiem, ja vismaz vienam no viņiem un bērnam dzīvesvieta deklarēta Dobeles novada 

administratīvajā teritorijā; 

14.2. reģistrācijai 2.reģistrā „Izglītības iestādes maiņa” iesniegumus pieņem no Vecākiem, 

kuru bērns apmeklē Izglītības iestādi, bet vēlas to mainīt, ja vismaz vienam no viņiem un 

bērnam dzīvesvieta deklarēta Dobeles novada administratīvajā teritorijā; 

14.3. reģistrācijai 3.reģistrā „Citu pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarētie bērni” 

iesniegumus pieņem no Vecākiem, ja viņu dzīvesvieta nav deklarēta Dobeles novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā;  

 14.4. reģistrācijai 4.reģistrā „Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Valodiņa”” 

iesniegumus pieņem no Vecākiem, uzrādot Valsts vai Izglītības pārvaldes pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumu, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.  

 15. Bērna vecumu, no kura bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē, nosaka attiecīgās Izglītības 

iestādes nolikumā.   

 16. Ja Vecāki vēlas mainīt Izglītības iestādi, aizpilda noteikta parauga Iesnieguma veidlapu 

(1.pielikums).  

 17. Darbinieks, kurš pieņem no Vecākiem iesniegumu un to reģistrē, izsniedz Vecākiem reģistra 

karti ar kārtas numuru uzņemšanai Izglītības iestādē, kas sniedz iespēju Vecākiem sekot līdzi 

bērnu rindai uz Izglītības iestādi Dobeles pilsētā. Vienlaikus darbinieks: 

 17.1. informē Vecākus par Izglītības iestāžu īstenojamajām Programmām; 

 17.2. informē Vecākus par bērnu vecumu, no kura attiecīgā Izglītības iestāde uzņem bērnus; 

 17.3. pārbauda Vecāku un bērna norādītās deklarētās dzīvesvietas adreses pēc Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem. 

 18. Pirmsskolas grupas tiek komplektētas laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam. Izglītības pārvalde 

Vecākiem izsniedz norīkojumu bērnu uzņemšanai Izglītības iestādēs Dobeles pilsētā.  

 19. Ja Vecāki saņemto norīkojumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas 

neiesniedz Izglītības iestādē, tas zaudē spēku.  

 20. Uzņemot bērnu Izglītības iestādē, Vecāki Izglītības iestādē iesniedz šādus dokumentus: 

 20.1. Izglītības pārvaldes izsniegtu norīkojumu uz Izglītības iestādi (Dobeles pilsētā 

esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm);  

 20.2. iesniegumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē;  

 20.3. bērna dzimšanas apliecības kopiju; 

 20.4. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u); 



 20.5. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās pirmsskolas izglītības 

programmas apguvei. 

 21. Ja bērnu nav bijis iespējams uzņemt Izglītības iestādē Iesniegumā norādītajā laikā, Izglītības 

pārvalde norīkojumu uz Izglītības iestādi izsniedz, tiklīdz atbrīvojas vieta iesniegumu 

reģistrācijas secībā. Par atbrīvojušos vietu pirmsskolas grupā Vecākiem  paziņo telefoniski.  

 22. Ja Vecāki, kuri telefoniski saņēmuši paziņojumu par brīvo vietu pirmsskolas grupā, nedēļas 

laikā nesniedz atbildi vai divu nedēļu laikā neizņem norīkojumu uz Izglītības iestādi, par brīvo 

vietu tiek paziņots nākamajam pretendentam.  

 23. Komplektējot pirmsskolas grupas, Izglītības pārvalde vai Izglītības iestāde ir tiesīga ārpus 

kārtas uzņemt pirmsskolas grupā: 

 23.1. bērnus, kuriem ar Valsts vai Izglītības pārvaldes pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumu speciālās izglītības programma nomainīta uz vispārējo izglītības programmu;  

 23.2. daudzbērnu ģimeņu (3 un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem) bērni, kas deklarēti un 

dzīvo vienā dzīvesvietā;  

 23.3. profesionālā dienesta karavīru bērnus, ja ir izziņa no dienesta vietas;  

 23.4. bērnus, kuru Vecāki mācās izglītības iestāžu dienas nodaļās vai pilna laika studiju 

programmās, ja ir izziņa no izglītības iestādes;  

 23.5. attiecīgās Izglītības iestādes darbinieka bērnus; 

 23.6. bērnus, kam noteikta ārpusģimenes aprūpe. 

 24. Uzņemot bērnu Izglītības iestādē, tās vadītājs noslēdz ar vienu no Vecākiem Līgumu par 

bērna izglītošanu un aprūpi Izglītības iestādē (3.pielikums) un izdod rīkojumu par bērna 

uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot apgūstamo programmu. 

 25. Izglītības iestādes vadītājs piecu darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas Izglītības iestādē 

ievada informāciju par bērna uzņemšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

 26. Ja atbrīvojas vieta kādā no Dobeles pilsētā esošajām pirmsskolas izglītības iestāžu grupām 

vai ja Vecāki kopā ar bērnu izbrauc uz ārzemēm uz laiku, kas ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem, 

Izglītības iestāde desmit dienu laikā par to paziņo Izglītības pārvaldei.  

 27. Ja Vecāki kopā ar bērnu izbrauc no valsts uz ārzemēm uz laiku, kas nav ilgāks par vienu 

gadu, vieta Izglītības iestādē tiek saglabāta, pamatojoties uz Vecāku  iesniegumu. 

 28. Ja Vecāki 2 (divus) mēnešus neveic maksājumus par bērna ēdināšanas pakalpojumu, 

Izglītības iestāde saskaņā ar Līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi Izglītības iestādē noslēdz ar 

Vecākiem Vienošanos par parāda atmaksu (4.pielikums).  

 29. Ja Vecāki Vienošanās par parāda atmaksu noteiktajā termiņā neveic parāda atmaksu, Iestāde 

rakstiski ziņo Dobeles novada Izglītības pārvaldei jautājuma izlemšanai par parāda piedziņu 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 

IV. Bērnu atskaitīšana no pirmsskolas izglītības grupas 

 

 30. Bērnu atskaita no Izglītības iestādes pirmsskolas grupas, pamatojoties uz Vecāku 

iesniegumu vai bērnam uzsākot pamatizglītības apguvi. Par bērna atskaitīšanu Izglītības iestādes 

vadītājs izdod rīkojumu un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rīkojuma izdošanas ievada 

informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

 31. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības Programmas apguvi var 

pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta vai 

psihologa atzinumu, kas iesniedzami Izglītības iestādes vadītājam līdz 1.maijam. 

 32. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) Izglītības iestāde rakstiski informē bērna 

Vecākus. 

 

 

 

 



V. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

 33. Izglītības pārvaldes un Izglītības iestādes lēmumu, iestādes vadītāja izdoto administratīvo 

aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Dobeles novada domē. 

 34. Dobeles novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  

VI. Noslēguma jautājumi 

 

 35. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2010.gada 30.decembra saistošie 

noteikumi Nr.36 „Kārtība pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijai, uzņemšanai un atskait īšanai 

Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                            A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.pielikums  

Iesnieguma reģistra numurs__________ plkst._________                       2015.gada 26.marta    
saistošajiem noteikumiem Nr.4  

Dobeles novada pašvaldības_________________________________________________________ 
                                                                                       (izglītības iestāde)  

________________________________________________________________________________                   
                                                            (vecāku (personas, kas realizē aizgādību)  vārds, uzvārds)  

    personas kods  

 

deklarētā adrese __________________________________________________________________  

faktiskā dzīvesvietas adrese _________________________________________________________  

tālrunis _____________________________________  

e-pasts _____________________________________  

 

Iesniegums 

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu______________________________________________________  
                                                                                       (vārds, uzvārds)  

 

    personas kods  
 

deklarētā adrese______________________________  

 

faktiskā dzīvesvietas adrese_________________________________________________  

 

Dobeles novada pašvaldības _________________________________________________________  
                                                                       (izglītības iestādes nosaukums)  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei  

vispārizglītojošā (līdz 5 gadu vecumam)  

obligātajā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei (no 5 gadu vecuma)  

 

no 20__.gada „_____” ____________________  

 

Manam bērnam pienākas vieta pirmsskolas grupā ārpus kārtas, jo: 

 bērnam ar Valsts vai Izglītības pārvaldes pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 

speciālās izglītības programma nomainīta uz vispārējo izglītības programmu;  

 ģimene ir daudzbērnu ģimene (3 un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem);  

 profesionālā dienesta karavīra bērns;  

 bērna Vecāki mācās izglītības iestāžu dienas nodaļās vai pilna laika studiju programmās;  

 attiecīgās Izglītības iestādes darbinieka bērns;  

 bērnam noteikta ārpusģimenes aprūpe. 

 

  

20___.gada „ ___”_______________  

 

Paraksts_____________________

      -      

      -      



 
2.pielikums  

Iesnieguma reģistra numurs__________ plkst._________                                      2015.gada 26.marta    
saistošajiem noteikumiem Nr.4  

 

Dobeles novada pašvaldības_________________________________________________________ 
                                                                                       (izglītības iestāde)  

________________________________________________________________________________                   
                                                            (vecāku (personas, kas realizē aizgādību)  vārds, uzvārds)  

    personas kods  

 

deklarētā adrese __________________________________________________________________  

faktiskā dzīvesvietas adrese _________________________________________________________  

tālrunis _____________________________________  

e-pasts _____________________________________  

 

Iesniegums 

 
 

 

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu______________________________________________________  
                                                                                       (vārds, uzvārds)  

 

    personas kods  
 

deklarētā adrese______________________________  

 

faktiskā dzīvesvietas adrese_________________________________________________  

 

Dobeles novada pašvaldības _________________________________________________________  
                                                                       (izglītības iestādes nosaukums)  

 

speciālā pirmsskolas izglītības programmas apguvei  

 

programmas kods ___________________  
 

 

no 20__.gada „_____” ____________________  
 

 

 

 

 

20___.gada „ ___”_______________  

 

Paraksts_____________________

      -      

      -      



3.pielikums  

  2015.gada 26.marta    
saistošajiem noteikumiem Nr.4  

 

Līgums Nr. _______ 

par bērna izglītošanu un aprūpi Izglītības iestādē 

Dobeles novadā 

_______.gada_______________ 

 
 , turpmāk tekstā saukta 

(izglītības iestādes nosaukums) 
 

Iestāde, tās vadītāja (-as)  personā, kas 

 
(vārds, uzvārds ģenitīvā) 

 

darbojas uz nolikuma pamata, un  

 
(bērna vārds, uzvārds ģenitīvā)

 

Persona, kas realizē aizgādību  , 

 
(vārds, uzvārds) 

 

turpmāk tekstā saukts Vecāki, abi kopā saukti – Puses, 

 
pamatojoties uz Dobeles novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.4 „Pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un  atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs,  

kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 24.punktu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk saukts 

Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Šis Līgums nosaka kārtību, kādā tiek veikta bērna aprūpe un ēdināšana Iestādē 

pirmsskolas izglītības programmas apguves laikā. 

2. Pušu saistības 

2.1. Iestāde apņemas: 

2.1.1. iepazīstināt Vecākus ar šī līguma nosacījumiem, izskaidrojot tā nepildīšanas sekas; 

2.1.2. nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu ēšanas, nodarbību, pastaigas un gulēšanas 

laiku, veikt individuālo darbu ar bērnu; 

2.1.3. savlaicīgi informēt Vecākus par plānotajiem pasākumiem Iestādē; 

2.1.4. organizēt pedagoģisko procesu Iestādē atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem 

aktiem, licencētai izglītības programmai, dienas režīmam un nodarbību sarakstam; 

2.1.5. sniegt bērnam pirmo medicīnisko palīdzību, ziņojot par to bērna Vecākiem un 

nepieciešamības gadījumā neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai; 

2.1.6. neatdot bērnu personām, par kurām Vecāki nav informējuši, un personām, kuras nav 

sasniegušas trīspadsmit gadu vecumu, kā arī personām, kuras pēc bērna ieradušās acīmredzamā 

reibuma stāvoklī; 

2.1.7. ziņot tiesībsargājošām institūcijām gadījumos, kad ir aizdomas par pielietotu 

vardarbību pret bērnu; 

2.1.8. izvietot Iestādes vai grupas informācijas stendā nedēļas ēdienkarti; 

2.1.9. veikt bērna ēdināšanu atbilstoši Iestādē noteiktam dienas režīmam, ievērojot dienā 

ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas, kas noteiktas normatīvajos aktos, vai diētu, ja to ordinējusi 

ārstniecības persona; 

2.1.10. sniedzot ēdināšanas pakalpojumu, nodrošināt sanitāro normu ievērošanu, 

izmantojamo pārtikas produktu un pagatavotā ēdiena kvalitāti, un to realizācijas termiņus; 

2.1.11. ik dienas veikt bērna Iestādes apmeklējuma uzskaiti; 

2.1.12. izsniegt Vecākiem rēķinu par bērna ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu, ja nav 

noslēgta vienošanās par elektroniskā rēķina saņemšanu (izņemot speciālo pirmsskolas izglītības 

iestādi); 



2.2. Vecāki apņemas: 

2.2.1. kopā ar grupas skolotājām saskaņoti un kopīgi sekmēt bērna attīstību un veikt 

izglītošanas un audzināšanas darbu; 

2.2.2. sadarboties ar Iestādi bērna aprūpes jautājumu risināšanā; 

2.2.3. ņemt vērā Iestādes vadītāja rekomendācijas, kas pamatotas ar atbilstošu speciālistu 

ieteikumiem, un nepieciešamības gadījumā konsultēties pie Iestādes ieteiktajiem speciālistiem bērna 

veselības un attīstības nodrošināšanai; 

2.2.4.  atvest bērnu uz Iestādi līdz plkst.8.30 un izņemt bērnu no Iestādes līdz plkst.19.30 

(pirmssvētku dienās Iestādes paziņotā laikā); 

2.2.5. nepieļaut vērtīgu priekšmetu un lietu, kas neattiecas uz mācību procesu, nešanu uz 

Iestādi; 

2.2.6. atvedot bērnu uz Iestādi, ievest bērnu grupas telpā, paziņojot grupas skolotājam par 

bērna ierašanos, kā arī atnākot bērnam pakaļ, atvadīties no grupas skolotāja; 

2.2.7. atvest bērnu uz Iestādi veselu, tīru, nodrošināt viņam gadalaikam atbilstošu apģērbu, 

maiņas apģērbu un sporta tērpu nodarbībām iekštelpās un ārā, maiņas apavus, individuālās higiēnas 

piederumus (ķemmi, kabatas lakatu, zobu pastu un zobu birsti); 

2.2.8. Nodrošināt bērnu ar individuālajiem mācību līdzekļiem, kurus apstiprina iestādes 

padomes sēdē; 

2.2.9. paziņot Iestādei par bērna saslimšanu vai citiem Iestādes neapmeklēšanas 

attaisnojošiem iemesliem līdz attiecīgās dienas plkst.8.30; 

2.2.10. iesniegt Iestādei izziņu no bērna ģimenes ārsta par bērna veselības stāvokli, ja bērns 

Iestādi nav apmeklējis slimības dēļ; 

2.2.11. iesniegt Iestādei bērna Vecāku iesniegumu, ja bērns iestādi neapmeklēs vai nav 

apmeklējis citu attaisnojošu iemeslu dēļ; 

2.2.12. atbildēt par to, lai bērns no piecu gadu vecuma iegūst obligāto izglītību; 

2.2.13. nevest bērnu uz Iestādi, ja bērnam konstatētas šādas infekcijas slimību pazīmes – 

caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37.5º C) ķermeņa 

temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un 

izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana); 

2.2.14.  informēt grupas skolotāju, ja no rīta bērna pašsajūta, garastāvoklis vai uzvedība ir 

neierasta; 

2.2.15. maksājumu par bērna ēdināšanu veikt rēķinā norādītā termiņā; 

2.2.16. neuzticēt bērnu no Iestādes izņemt personām, kas jaunākas par 13 gadiem; 

2.2.17. rakstiski informēt Iestādi par personām, kuras ir tiesīgas bērnu no Iestādes izņemt; 

2.2.18. neierasties Iestādē alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī neienest un 

nelietot Iestādē un tās teritorijā alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, 

pārtikas produktus un medikamentus, un nepieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos Iestādes teritorijā; 

2.2.19. nelietot Iestādē un tās teritorijā necenzētus vārdus un nepielietot vardarbību; 

2.2.20. saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas 

radušies bērna vai paša nelikumīgas rīcības rezultātā; 

2.2.21. ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem, sasveicināties Iestādē un 

tās teritorijā. Sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva attieksme un pieklājības normu ievērošana 

pret apkārtējiem cilvēkiem; 

2.2.22. būt sasniedzamiem līgumā norādītājā adresē, sazvanāmiem pa norādītajiem tālruņu 

numuriem, izmaiņu gadījumā ziņojot bērna grupas skolotājai; 

2.2.23. regulāri iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā; 

2.2.24. piedalīties grupas vecāku sapulcēs un Iestādes organizētajos pasākumos. 

 

3. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas kārtība 

3.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā darbojas līdz brīdim, kad bērns tiek atskaitīts 

no Iestādes. 



3.2. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar rakstisku vienošanos, kas 

kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

4. Pušu atbildība 

4.1. Puses neatbild par līgumsaistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara 

neiespējamu šī Līguma izpildi vai Pušu darbību. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir dabas 

katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas, epidēmijas un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus 

Puses nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā. 

4.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Puse, kuras pienācīga saistību 

izpilde kļūst neiespējama, nekavējoties rakstveidā par to paziņo otrai Pusei. 

4.3. Visus strīdus un domstarpības par šī Līguma Pušu līgumsaistību izpildi Puses risina 

sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevienojas sarunu ceļā, strīdi un domstarpības izšķirami  saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par precīzu un savlaicīgu Līguma noteikumu izpildi. 

4.5. Ja Vecāki 1 (vienu) mēnesi Līgumā noteiktā kārtībā un termiņā nav samaksājuši 

Iestādei maksu par bērna ēdināšanas pakalpojumiem, Iestāde rakstiski brīdina Vecākus, ka no 

nākamā mēneša 1.datuma bērnam pirmsskolas izglītības programmas apguve tiks nodrošināta 3 

(trīs) stundas dienā (no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00) līdz parādsaistību nokārtošanai. 

4.6. Ja Vecāki 2 (divus) mēnešus Līgumā noteiktā kārtībā un termiņā nav samaksājis 

Iestādei maksu par ēdināšanas pakalpojumiem, Vecāki paraksta Vienošanos par parāda atmaksu. 

4.7. Ja Vecāki Vienošanās par parāda atmaksu noteiktajā apjomā un termiņā neveic parāda 

atmaksu, Iestāde rakstiski ziņo Dobeles novada Izglītības pārvaldei jautājuma izlemšanai par parāda 

piedziņu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

5. Noslēguma jautājumi 

5.1. Šis Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību 

pārņēmējiem. 

5.2. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par jebkuras būtiskas informācijas 

izmaiņām (t.sk. adreses, tālruņa numura, elektroniskā pasta adreses maiņas gadījumā), kas var 

ietekmēt līguma pienācīgu izpildi, un uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu 

nepildīšanu. 

5.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei 

pa vienam eksemplāram. 

6. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

   
(iestādes nosaukums)  (Vecāku vārds, uzvārds) 

   
(iestādes juridiskā adrese)  (Vecāku deklarētā adrese) 

   
(tālruņa un/vai faksa numurs)  (tālrunis) 

        -      
 

(reģ. numurs)  (personas kods) 

   
(elektroniskā pasta adrese) 

 

 

 (elektroniskā pasta adrese) 

   

 
  

 

 

 

  

 

 

    

(paraksts)  (v.uzvārds)  (paraksts)  (v.uzvārds) 



   
4.pielikums  

  2015.gada 26.marta    
saistošajiem noteikumiem Nr.4  

  

 

Vienošanās par parāda atmaksu 

Dobeles novadā,                                                                            _____.gada "__."______________  

 

Dobeles novada pašvaldības ________________________________________________________,                    
                                                                                   (izglītības iestāde)  

Reģ.Nr. _______________, adrese ___________________________________, turpmāk tekstā - 

Iestāde, kuras vārdā, saskaņā ar izglītības iestādes Nolikumu rīkojas tās vadītāja/direktors/e 

______________________________________, no vienas puses, un _________________________                   

                        (vārds, uzvārds)                   (vecāka /personas, kas realizē                                                              

___________________________________ personas kods_________________________________, 
                   aizgādību)/vārds, uzvārds)                                                                       
 

deklarētā adrese_____________________________________, turpmāk tekstā – Vecāki, no otras 

puses, abi kopā saukti Puses, savstarpēji vienojas par sekojošo:  
 

1.Vecāki atzīst savu parādu EUR ________________ apmērā pret Iestādi, kas izveidojies par bērna 

________________________, personas kods ___________________ 

          (vārds, uzvārds)  

(turpmāk tekstā – Bērns) ēdināšanas izdevumiem Iestādē laika posmā no 20___.gada 

"__."_________________ līdz 20____.gada "__."____________________.  

2.Vecāki apņemas samaksāt vienošanās 1.punkta norādīto parādu EUR ____________ 

(___________________________________________________) apmērā, pārskaitot to Dobeles 

novada Izglītības pārvaldes bankas kontā A/S SEB banka konta Nr.LV28UNLA0050014477694 vai 

AS SWEDBANK konta Nr.LV73HABA0551026265624 vai pašvaldības kasē šādā kārtībā:  

 

2.1. līdz _______.gada "____."_____________EUR _______________________  

2.2. līdz _______.gada "____."_____________EUR _______________________  

2.3. līdz _______.gada "____."_____________EUR _______________________  

3. Vienošanās var tikt grozīta vai papildināta pēc Pusēm vienojoties rakstveidā.  

4. Vienošanās stājas spēkā ar tas abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai 

izpildei.

5. Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas Iestādē, otrs - 

pie Vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

Pušu rekvizīti un paraksti:  
Iestāde  

_______________________________  

Reģ.Nr.___________________  

_____________________  

(paraksts)  

_____________________  

(v.uzvārds)  

Vecāki  

____________________________  

personas kods ________________  

______________________  

(paraksts)  

_______________________  

(v.uzvārds)  



Saistošo noteikumu Nr.4 

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 

Dobeles novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums  Sadaļas paskaidrojums  

1. Projekta  

nepieciešamības  

pamatojums  

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

26.panta pirmo daļā noteiktām pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātāja 

(pašvaldības) tiesībām noteikt kārtību uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.  

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai uzlabotu, pilnveidotu un papildinātu 

2010.gada 30.decembra saistošos noteikumus Nr.36 „Kārtība pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrācijai, uzņemšanai un atskaitīšanai Dobeles novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”. Saistošo noteikumu projekts sagatavots jaunā redakcijā, ņemot 

vērā, ka grozījumu normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu 

normu apjoma.  

2. Īss projekta satura  

izklāsts  

Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā bērni tiek uzņemti Dobeles 

novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmsskolas grupās. 

Saistošie noteikumi nosaka arī bērnu atskaitīšanas kārtību no pirmsskolas izglītības 

iestādēm vai izglītības iestāžu pirmsskolas grupām.  

Saistošajos noteikumos ir konstatētas redakcionālas neatbilstības ārējiem 

normatīvajiem aktiem pēc grozījumu izdarīšanas tajos – Izglītības likumam un 

Civillikumam. Noteikumos ietverts pārāk šaurs personu loks, kas īsteno vecāku 

tiesības, proti, tikai aizbildņi. Noteikumu projektā šis personu loks paplašināts – 

aizstājot visā tekstā vārdu „aizbildnis” ar vārdiem „personas, kas realizē aizgādību”. 

Attiecīgi aizstājot arī šo statusu apliecinošu dokumentu nosaukumu. 

   Saistošajos noteikumos ir konstatēta redakcionāla neatbilstība faktiskajai situācijai 

par rindu regulēšanu uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Noteikumos noteikts, ka 

bērnus, kurus nav iespējams uzņemt izglītības iestādē iesniegumu secībā pārreģistrē 

uz nākamo mācību gadu. Noteikumu projektā šī nepilnība novērstā, nosakot, ka 

norīkojumu uz izglītības iestādi izsniedz tiklīdz atbrīvojas vieta iesniegumu 

reģistrācijas secībā.  

 Saistošajos noteikumos ir konstatēta redakcionāla neatbilstība ārējam 

normatīvajam aktam Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Noteikumos ietverts 

nosacījums, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu līdz 16 

gadiem. Noteikumu projektā daudzbērnu ģimenes statuss norādīts atbilstoši Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma regulējumam, proti, daudzbērnu ģimene ir ģimene, kurā 

ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Bez tam noteikumu projektā šis 

punkts papildināts ar nosacījumu, ka bērniem jābūt deklarētiem un jādzīvo vienā 

dzīves vietā, lai novērstu iespēju piesavināties daudzbērnu ģimeņu statusu, 

piemēram, šķirtās ģimenēs, kur faktiski bērns dzīvo tikai viena no vecākiem 

ģimenē, nevis abās.  

 Noteikumā projektā nav ietverta Iesnieguma veidlapa par izglītības iestādes maiņu, 

ņemot vērā, ka praksē pierādījies, ka nav nepieciešamība pēc atšķirīgas iesnieguma 

formas, jo izglītības iestādes maiņas gadījumā var tikt aizpildīta sākotnējā 

Iesnieguma veidlapa par bērna reģistrēšanu izglītības iestādē (1.pielikums). 

Iesnieguma veidlapa papildināta, ietverot tajā visus kritērijus no noteikumu 



projekta, kas sniedz tiesības bērnu uzņemt pirmsskolas grupā ārpus kārtas, tādejādi 

atvieglojot vecākiem iesnieguma aizpildīšanu. 

Noteikumu projekta pielikumā izstrādāta jauna parauga Līguma forma par bērna 

izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas slēdzama starp vecākiem un izglītības 

iestādi. Spēkā esošo noteikumu redakcijā līguma nosaukums ir Līgums par bērna 

uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē. Noteikumu projektā Līguma nosaukums 

redakcionāli norādīts atbilstoši ārējā normatīvā akta Izglītības likuma 

formulējumam. Bez tam līguma projektā atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām 

paplašināts gan izglītības iestādes pienākumu loks un atbildība, gan vecāku 

pienākumu loks un atbildība. Spēkā esošo noteikumu 4.pielikumā Līgumā par bērna 

uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē, ietverts vecāku pienākums ievērot 

izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus. Iekšējās kārtības noteikumi saskaņā 

ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešās daļas regulējumu ir iestādes iekšējie 

noteikumi, kas skar tikai pašu iestādi, tai padotu iestādi vai īpaši pakļautu personu. 

Bērna vecāki nav izglītības iestādei īpaši pakļautas personas, līdz ar to tiesiskās 

attiecības nevar tikt regulētas ar Iekšējas kārtības noteikumiem, bet var tik regulētas 

ar līgumu, kas izriet gan no Izglītības likuma, gan MK 24.11.2009. noteikumu 

„Kārtībā, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” 6.punkta, kurā detalizēti uzskaitīts, ko nosaka Iekšējas 

kārtības noteikumi. Līdz ar to Noteikumu projekta pielikumā izstrādātajā jaunā 

parauga Līguma projektā ir paplašināti vecāku pienākumi un atbildība, izslēdzot 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas pienākumu. 

Cīņai ar negodprātīgiem vecākiem, kas izvairās no bērna ēdināšanas pakalpojumu 

apmaksas, kas pirmsskolas izglītības iestādēs ir visai plaša parādība, Noteikumu 

projektā saglabāta iespēja iestādei ar vecākiem noslēgt vienošanos par parāda 

atmaksu, sadalot parāda summu daļās. Bet prakse pierāda, ka ir pietiekami daudz 

nenomaksātu parādu par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem, bet bērns jau no 

izglītības iestādes atskaitīts. Līdz ar to noteikumu projekta pielikumā izstrādātajā 

jaunā parauga Līguma projektā  iekļauts jauns regulējums, kas nosaka, ja vecāks 

vienu mēnesi Līgumā noteiktā kārtībā un termiņā nav samaksājis Iestādei maksu par 

bērna ēdināšanas pakalpojumiem, Iestāde rakstiski brīdina Vecāku, ka no nākamā 

mēneša 1.datuma bērnam pirmsskolas izglītības programmas apguve tiks 

nodrošināta 3 (trīs) stundas dienā (no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00) līdz parādsaistību 

nokārtošanai. Tādejādi nodrošinot Vispārējas izglītības likumā noteikto pirmsskolas 

izglītības programmas apguvi. 

Noteikumu projekts papildināts ar jaunu nodaļu „Faktiskās rīcības un administratīvo 

aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība”. 

 

  



 

  

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā  

Nav tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām  Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Dobeles 

novada Izglītības pārvalde.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām  Nav notikušas.  

 

Domes 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 

 

26.03.2015.           Nr.85/4  

        

 

Par noteikumu „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Dobeles 

novada pašvaldības vispārējo  izglītības iestāžu 1.klasēs, un to pieņemšanas termiņi” 

apstiprināšanu 

 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 

2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo 

klasi” 4.7.apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT noteikumus „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu 

Dobeles novada pašvaldības vispārējo  izglītības iestāžu 1.klasēs, un to pieņemšanas termiņi” 
(pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.37/3 “Par 

noteikumiem „Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Dobeles novada vispārējās 

izglītības iestādēs”. 

 

 

 

 

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  

2015.gada 26.marta lēmumu Nr.85/4  

(protokols Nr.4)  

 

2015.gada 26.martā                                                                                                       

                                                

NOTEIKUMI 

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Dobeles novada pašvaldības 

vispārējo  izglītības iestāžu 1.klasēs, un to pieņemšanas termiņi 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un  

Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā  

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un  

obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” 4.7.apakšpunktu 

I. Vispārīgais jautājums 

1. Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka vienotu kārtību, kādā tiek reģistrēti vecāku vai citu 

personu, kas īsteno aizgādību (turpmāk – Vecāki) iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Dobeles 

novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) vispārējo izglītības iestāžu (turpmāk – Izglītības 
iestāde) 1.klasēs un iesniegumu pieņemšanas termiņus.  

II. Iesniegumu iesniegšana un reģistrēšana 

2. Dobeles novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde) līdz 15.februārim izvērtē 

Dobeles novadā reģistrēto bērnu skaitu un, ievērojot Izglītības iestāžu klašu piepildījumu, plānotā 

finansējuma un Izglītības iestāžu izvietojuma Pašvaldības administratīvajā teritorijā nosacījumus, 

izdod rīkojumu Izglītības iestādēm par uzņemamo bērnu un klašu komplektu skaitu. 

3. Bērnu pieteikšana mācībām Izglītības iestāžu 1.klasēs tiek organizēta laika posmā no 1.marta līdz 

31.martam. 

4.  Par Noteikumu 3.punktā noteikto bērnu pieteikšanas un iesniegumu iesniegšanas termiņu 

Izglītības pārvalde informāciju publicē Izglītības pārvaldes mājas lapā dobelesizglitiba.lv, vietējā 

laikrakstā „Zemgale” un informē vecākus Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādēs vai 

izglītības iestāžu pirmsskolu grupās. 

5.  Izglītības iestādes darbinieks, kurš pieņem iesniegumus, pārbauda Vecāku identitāti pēc personu 

apliecinoša dokumenta (citai personai, kas īsteno aizgādību – arī pēc aizgādību apliecinoša 
dokumenta), izsniedz Vecākiem aizpildīšanai vienota parauga Iesniegumu (1.pielikums).  

mailto:dome@dobele.lv


6. Izglītības iestādes darbinieks, kurš pieņem iesniegumu, Vecāku klātbūtnē uz iesnieguma fiksē 

laiku, cikos tas tiek iesniegts.  

7. Izglītības iestādes darbinieks, kurš pieņem iesniegumu, hronoloģiskā secībā reģistrē to 

Iesniegumu reģistrācijas žurnālā bērnu uzņemšanai 1.klasē (2.pielikums). 

III. Iesniegumu izskatīšana 

8. Priekšrocības tikt uzņemtiem Izglītības iestādes 1.klasē ir bērniem: 

8.1. kuru dzīvesvieta ir deklarēta Dobeles novada teritoriālā iedalījuma vienībā (pilsētā, 

pagastā), kurā atrodas attiecīgā izglītības iestāde; 

8.2. kuriem attiecīgajā izglītības iestādē mācās brālis/māsa; 

8.3. kuriem attiecīgajā izglītības iestādē strādā Vecāki. 

9. Pamatojoties uz Iesniegumu reģistrācijas žurnālā bērnu uzņemšanai 1.klasē veiktajiem ierakstiem 

Izglītības iestāde sagatavo Pretendentu sarakstu (3.pielikums) uzņemšanai 1.klasē, kurā 

hronoloģiskā secībā sākotnēji iekļauj bērnus, kuriem ir priekšrocības tikt uzņemtiem Izglītības 

iestādes 1.klasē. Pēc tam sarakstā iekļauj pārējos bērnus hronoloģiskā secībā. 

10. Vecākiem tiek nodrošinātas tiesības iepazīties ar Pretendentu sarakstu. 

11. Izglītības iestāde līdz 30.aprīlim veic 1.klašu komplektāciju un ne vēlāk kā līdz 15.maijam 

rakstiski paziņo Vecākiem par bērna uzņemšanu vai par atteikumu uzņemt bērnu Izglītības iestādē. 

Paziņojumu Izglītības iestāde sagatavo kā administratīvo aktu saskaņā ar Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu. 

12. Paziņojumā papildus norāda, ka līdz 15.jūnijam Izglītības iestādē jāiesniedz: 

12.1. iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments 

izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu; 

12.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u); 

12.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo 

uzņem speciālās izglītības programmā. 

13. Rīkojumu par uzņemšanu 1.klasē Izglītības iestāde izdod ne vēlāk kā līdz 28.augustam. 

14. Ja Vecāki nokavējuši Noteikumu 3.punktā noteikto termiņu, Vecāki saglabā tiesības pieteikt 

bērnu Izglītības iestādē līdz 28.augustam, ja attiecīgajā Izglītības iestādē ir brīvas vietas.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                            A.SPRIDZĀNS



 

 
1.pielikums  

Iesnieguma reģistra numurs__________ plkst._________                     Noteikumiem  „Kārtība, kādā 

reģistrējami iesniegumi par izglītojamo  
uzņemšanu Dobeles novada pašvaldības vispārējo   

izglītības iestāžu 1.klasēs, un to pieņemšanas termiņi”  

Dobeles novada pašvaldības_________________________________________________________ 
                                                                                       (izglītības iestāde)  

________________________________________________________________________________                   
                                                            (vecāku vārds, uzvārds)  

    personas kods  

 

deklarētā adrese __________________________________________________________________  

faktiskā dzīvesvietas adrese _________________________________________________________  

tālrunis _____________________________________  

elektroniskā pasta adrese _____________________________________  

 

Iesniegums 

Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu______________________________________________________  
                                                                                       (vārds, uzvārds)  

 

    personas kods  
 

deklarētā adrese______________________________  

 

faktiskā dzīvesvietas adrese_________________________________________________  

 

Dobeles novada pašvaldības _________________________________________________________  
                                                                       (izglītības iestādes nosaukums)  

pamatizglītības programmas apguvei  
 vispārējā izglītības programmā 

 speciālā izglītības programmā 

 

no 20__.gada „_____” ____________________  

 

Manam bērnam ir priekšrocības tikt uzņemtam izglītības iestādes 1.klasē, jo: 

  bērna dzīvesvieta ir deklarēta Dobeles novada teritoriālā iedalījuma vienībā (pilsētā, 

pagastā), kurā atrodas attiecīgā izglītības iestāde;  

  bērnam šajā izglītības iestādē mācās brālis/māsa _______________________________;  

  bērnam šajā izglītības iestādē strādā vecāks____________________________________.  

 

  

20___.gada „ ___”_______________  

 

Paraksts________________

      -      

      -      



2.pielikums   

Noteikumiem  „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi 

 par izglītojamo uzņemšanu Dobeles novada pašvaldības vispārējo   

izglītības iestāžu 1.klasēs, un to pieņemšanas termiņi”  

 

 

Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 

bērnu uzņemšanai 1.klasē 

__________________________ izglītības iestādē 
 

Nr. 

 p.k. 

Vārds Uzvārds 

(vecāku) 

Vārds Uzvārds 

(bērna) 
Personas kods (bērna) Dzīves vieta 

Iesnieguma 

reģistrācijas dati Priekšrocības 

Datums Laiks 

         -          

         -          

         -          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.pielikums  

Noteikumiem  „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi 

 par izglītojamo uzņemšanu Dobeles novada pašvaldības vispārējo   

izglītības iestāžu 1.klasēs, un to pieņemšanas termiņi”  

  

 ________________________________ izglītības iestādes  

Pretendentu saraksts 

uzņemšanai 1.klasē  

  

Nr. 

p.k. 

Vārds Uzvārds 

(bērna) 

Iesnieguma  

reģistrācijas dati Priekšrocības 

Datums Laiks 

          

          

          

  

Izglītības iestādes direktors                                       _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.          Nr.86/4 

        

 

Par grozījumiem Gardenes pamatskolas nolikumā 

 

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

22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un Profesionālās izglītības 

likuma 15.panta pirmo daļu Dobeles novada dome NOLEMJ: 

IZDARĪT Gardenes pamatskolas nolikumā (apstiprināts ar Dobeles novada domes 

2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.236/13) šādus grozījumus: 

1. Svītrot 4.15.punktu. 

2. Svītrot 4.17.punktu. 

3. Izteikt 7.1.punktu šādā redakcijā: 

„7.1. Skolā tiek izveidota un darbojas Skolas padome.”  

4.Izteikt 7.2.punktu šādā redakcijā: 

„7.2. Skolas padomes izveidošanas kārtību un tās kompetences reglamentē Izglītības likums un 

Skolas padomes nolikums.”  

5. Svītrot 7.3.punktu.  

6. Svītrot 10.6.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 

 

26.03.2015.          Nr.87/4 

 

Par VAS „Latvijas Dzelzceļš” paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” 

akceptēšanu 

 

  

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu un likuma „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra 

noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē 

paredzēto darbību” 67. un 69.punktu un, ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu 

Nr.7 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa 

līniju elektrifikācijai, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Akceptēt VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Esošo publisko, stratēģiskās 

(valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” Dobeles novada administratīvās 

teritorijas robežās ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumā paredzēto 2A alternatīvu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu lēmumu viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.          Nr.88/4 

 

 

Par projekta “Dobeles pilsdrupu konservācijas darbi” iesnieguma iesniegšanu  
 

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

plānošanas reģiona atklātā projekta konkursa „Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras 

programmas 2015” nolikumu un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmā 2014.-

2020.gadam noteikto Rīcības virziena „Vide un kultūrvēsturiskais mantojums” uzdevumu 

„Nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības nekustamo 

īpašumu efektīvu apsaimniekošanu” (R 3.22 Veicināt novadā esošo dabas un kultūras 

pieminekļu saglabāšanu), Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt projekta „Dobeles pilsdrupu konservācijas darbi” iesnieguma iesniegšanu 

Zemgales plānošanas reģiona atklātā projekta „Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras 

programmas 2015” konkursa atlasei, nosakot kopējo projekta finansējumu 12 800 EUR, t.sk. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmas finansējums ir 3800 EUR un pašvaldības 

finansējums – 9000 EUR.  

 

 

 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.          Nr.89/4 

 

Par projekta „Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas (JLKK) kapacitātes stiprināšana 

Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības veidošanai”  (“Youth Affairs Consultative Comission  

(YACC) capacity building for the cooperation of Baltic and Nordic countries”) iesnieguma 

iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un saskaņā ar Ziemeļvalstu un Baltijas 

valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” vadlīnijām par projektu īstenošanas 

nosacījumiem un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmā 2014.- 2020.gadam noteikto 

Rīcības virziena „Pārvaldība” uzdevumu „Paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību” (R 1.44 „Paaugstināt pašvaldības speciālistu kapacitāti un 

profesionalitāti”), Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta „Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas (JLKK) kapacitātes stiprināšana 

Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības veidošanai” (“Youth Affairs Consultative Comission (YACC) 

capacity building for the cooperation of Baltic and Nordic countries”) (turpmāk – projekts) 

iesnieguma iesniegšanu Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmā “Valsts administrācija”, nosakot kopējo projekta finansējumu EUR 6 810, t.sk. Ziemeļu 

Ministru padomes finansējums EUR 4 083 un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 

2 727. 

 

2. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 2 727 apmērā no pašvaldības 

2015.gada budžeta līdzekļiem 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.          Nr.90/4 

 

Par projektu „Apguldes ezera  

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” un „Zebrus ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” iesniegumu iesniegšanu 

  

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

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

attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 3.punktu un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības 

programmā 2014. – 2020.gadam noteikto Rīcības virziena „Vide un kultūrvēsturiskais mantojums” 

uzdevumu „Nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības 

nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu” (R 3.19 „Veicināt novada upju un ūdenstilpju 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos”), Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta „Apguldes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 

izstrādāšana” (turpmāk – Projekts) iesnieguma iesniegšanu 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” 2015.gada pirmajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 

EUR 1 000 (ar pievienotās vērtības nodokli), t.sk. Zivju fonda finansējums – EUR 1 000. 

2. Apstiprināt projekta „Zebrus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 

izstrādāšana” (turpmāk – Projekts) iesnieguma iesniegšanu 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” 2015.gada pirmajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 

EUR 1 000 (ar pievienotās vērtības nodokli), t.sk. Zivju fonda finansējums – EUR 1 000. 

3. Nodrošināt Projektu īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu EUR 2 000 apmērā no 

pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.          Nr.91/4 

 

Par projekta “Pirmo Kurzemes Dziedātāju svētku 145.gadadienas koncerts Dobelē ” 

iesnieguma iesniegšanu  

 

 

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

plānošanas reģiona atklātā projekta konkursa „Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras 

programmu 2015“ nolikumu un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmas Rīcības 

virziena „Kultūra, sports un atpūta” uzdevumu „Attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un 

veicināt amatierkolektīvu, interešu grupu un sabiedrisko organizāciju aktivitāti un darbību” (R 

1.35 Dažādot kultūras pakalpojuma klāstu),  Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt projekta „Pirmo Kurzemes Dziedātāju svētku 145.gadadienas koncerts 

Dobelē” iesnieguma iesniegšanu Zemgales plānošanas reģiona atklātā projektu konkursā 

“Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras programma 2015” atlasei, nosakot 

kopējo projekta finansējumu 26 010 EUR, no kuriem Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansējums sastāda 9 110 EUR. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu 13 900 

EUR apmērā no pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.          Nr.92/4 

 

Par projekta  “Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma gleznu restaurācija” iesnieguma 

iesniegšanu  

 

 

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

Zemgales plānošanas reģiona atklātā projekta konkursa „Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales 

kultūras programmu 2015“ nolikumu un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmas 

Rīcības virziena „Kultūra, sports un atpūta” uzdevumu „Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru 

un piedāvājumu” (R 1.34 Attīstīt kultūras iestāžu materiāltehnisko bāzi),  Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt projekta „Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma gleznu restaurācija” 

iesnieguma iesniegšanu Zemgales plānošanas reģiona atklātā projektu konkursā “Latvijas valsts 

mežu atbalstītā Zemgales kultūras programma 2015” atlasei, nosakot kopējo projekta 

finansējumu 2 974 EUR, kas 100% apmērā ir Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.          Nr.93/4 
 

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites  

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtībā, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” un Dobeles novada pašvaldības instrukcijas „Par kārtību, kādā Dobeles 

novada pašvaldības budžeta iestādes noraksta pamatlīdzekļus” 11.punktu (apstiprināta ar 

izpilddirektora 2010.gada 23.februāra rīkojumu Nr.31), Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izslēgt no novada pašvaldības bilances šādus nepabeigtās būvniecības objektus: 

1.1. „Krimūnu ciema siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”, tehniskais projekts, 

kart.Nr. 1242-003629, ar atlikušo vērtību EUR 7679,84 (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit 

deviņi euro 84 centi); 

1.2. „Atkritumu konteineru novietnes Dobeles novadā”, tehniskais projekts, 

kart.Nr.1241-002, ar atlikušo vērtību EUR 5138,27 (pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi 

euro 27 centi). 

 

2. Pārcelt uz novada pašvaldības zembilanci nepabeigtās būvniecības objektu „Tirdzniecības 

vieta „Annenieki””, tehniskais projekts, kart. Nr.1241-007677, ar atlikušo vērtību EUR 5000 

(pieci tūkstoši euro) un kart. Nr.1241-007700, ar atlikušo vērtību EUR 862,30 (astoņi simti 

sešdesmit divi euro 30 centi). 

 

3. Lēmuma 1.punktā noteikto nepabeigtās būvniecības objektu izmaksas norakstīt izdevumos. 
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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 

 

26.03.2015.          Nr.94/4  

 

Par maksas noteikšanu paraksta apliecināšanai 

 

  Atbilstoši likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 22.panta pirmajā daļā noteiktajam, ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir 

tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanās datumu, iesniegt 

Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu 

projektu. Likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu var iesniegt 12 mēnešu laikā no 

dienas, kad likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts reģistrēts Centrālajā vēlēšanu 

komisijā. Savukārt minētā likuma panta otrā daļa nosaka, ka katram vēlētāja parakstam šo 12 

mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, 

bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. 

Apliecināti paraksti vācami uz Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināta parauga veidlapas.  

Ievērojot teikto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g 

apakšpunktu un  likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 

22.panta trešo daļu, kura nosaka, ka maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu 

par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka, 

ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no 

summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā, Dobeles novada dome 

NOLEMJ:  

 

Noteikt maksu EUR 1,00 (viens euro), t.sk. PVN, par paraksta apliecināšanu saistībā ar 

parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu Dobeles novada 

pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā,  pagastu pārvaldēs un bāriņtiesā.  
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.          Nr.95/4  

 

Par atļauju atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu 

Uzvaras ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā   

 

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 24.februārī ir saņemts SIA „Joker LTD”, reģ. 

Nr.40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045, iesniegums ar lūgumu 

izsniegt atļauju sporta totalizatora un derību likmju  pieņemšanas vietas atvēršanai Dobelē, 

Uzvaras ielā 3. 

 Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 

1) Licences azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.TD-13  apliecināta kopija; 

2)  Telpu nomas līguma apliecināta kopija; 

3) Telpu īpašnieka un apsaimniekotāja piekrišana telpās atvērt sporta totalizatora un derību 

likmju pieņemšanas punktu. 

 Azartspēļu un izložu organizēšanas kārtību nosaka Azartspēļu un izložu likums (turpmāk 

arī – Likums). Likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka, saņēmusi azartspēļu organizatora 

iesniegumu par azartspēļu organizēšanu konkrētās telpās, pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās 

azartspēļu vietas atbilstību šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem. Dobeles 

novada domei, izskatot SIA „Joker LTD” iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

jākonstatē, vai  nepastāv šķēršļi, kas nepieļauj atļaujas azartspēļu - totalizators un derības 

organizēšanai Uzvaras ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā izsniegšanu,  nepieciešams noskaidrot, 

vai ir iespējams izdot labvēlīgu administratīvo aktu vai arī izdodams nelabvēlīgs administratīvais 

akts. Pašvaldībai, izdodot administratīvo aktu, saskaņā ar Likuma 42.panta trešo daļu ir jāizvērtē, 

vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. 

Dobeles novada dome, izvērtējot SIA „Joker LTD” iesniegumā minēto informāciju, 

papildus iegūto informāciju un iesniegumam pievienotos dokumentus, konstatē: 

SIA „Joker LTD” vēlas atvērt sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu 

Uzvaras ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā. SIA „Joker LTD” nomā telpas saskaņā ar 2014.gada 

1.augustā noslēgto telpu nomas līgumu un tajās jau atrodas SIA „Joker LTD” spēļu zāle „Joker”. 

Atbilstoši Likuma 25.pantā noteiktajam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta ir 

azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā telpa vai 

telpas daļa, kur pieņem likmes totalizatoram vai derībām. 

SIA ”Joker LTD” ir Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijas 2014.gada 11.novembrī izsniegta licence Nr.TD-13, azartspēļu 

organizēšanai un uzturēšanai – totalizators un derības.  

Saskaņā ar ierakstu Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Dobeles pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.185 nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā  

īpašniece ir Nelli Abrazone, personas kods 061258-10152. Starp SIA ”Joker LTD” un Ilgvaru 

Garkāju, kā minētā īpašuma īpašnieces pilnvaroto personu īpašuma apsaimniekošanai, 2014.gada 

mailto:dome@dobele.lv


1.augustā noslēgts telpu nomas līgums Nr.01.08/14 par telpu 118 kv.m.platībā Uzvaras ielā 3, 

Dobelē nomu spēļu zāles un bāra darbības nodrošināšanai. 

Nekustamā īpašuma īpašniece Nelli Abrazone un apsaimniekotājs Ilgvars Garkājs ar 

saviem 2015.gada 16.februāra iesniegumiem piekrīt, ka telpās Uzvaras ielā 3, Dobelē tiek atvērts 

SIA „Joker LTD” totalizatora un derību likmju pieņemšanas punkts.  

Likuma 41.panta otrā daļa noteic, ka azartspēles nav atļauts organizēt: valsts iestādēs; 

baznīcās un kulta celtnēs; ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās; aptiekās, pasta struktūrvienībās 

vai kredītiestādēs; publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot 

totalizatoru un derības; teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss; veikalos, 

kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, totalizatoru 

vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar 

atsevišķu ieeju tikai no ārpuses; bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības; dienesta 

viesnīcās;ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu 

organizēšanas vietu.  
Izvērtējot vietas atbilstību Likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem un 

ņemot vērā apstākli, ka Uzvaras ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā  jau atrodas SIA ”Joker LTD” 

spēļu zāle ”Joker”, secināts, ka uz minēto vietu nav attiecināmi likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie 

ierobežojumi, un totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršana konkrētajā vietā neradīs 

būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.  

 

Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

11.punktu un Azartspēļu un izložu likuma 42.panta piekto daļu,  Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut SIA ”Joker LTD”, reģ. Nr.40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas iela 12, 

Rīga, LV-1045, atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu Uzvaras ielā 3, 

Dobelē, Dobeles novadā.  

2. Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās 

rajona tiesā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmajā daļā 

noteiktajam.  

 

 

 

 

 

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 

 

26.03.2015.          Nr.96/4  

 

Par Dobeles novada pašvaldības dalību biedrības 

„Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanā 

 

Nacionālajā attīstības plānā ir noteikta Latvijas teritorijas policentriskā attīstība un LR 

Ministru kabinets apstiprinājis ES fondu nākamā plānošanas perioda programmu 2014. - 

2020.gadam, kas paredz, ka vairākās programmās uz pašvaldībām pieejamo finansējumu varēs 

pretendēt tikai nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri. Par reģionālajiem attīstības 

centriem ir definēti šādi novadi: Siguldas, Aizkraukles, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Valkas, 

Ludzas, Balvu, Alūksnes, Limbažu, Cēsu, Ogres, Talsu, Smiltenes, Saldus, Dobeles, Preiļu, 

Tukuma, Krāslavas, Gulbenes un Bauskas, kuru pašvaldības ir izteikušas vēlmi dibināt biedrību 

– „Reģionālo attīstības centru apvienība”, kas uz brīvprātības principiem tās apvienotu kopīgu 

mērķu realizācijai un interešu pārstāvībai. 

 Lai nodrošinātu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību dibināšanā un pārstāvību biedrībā 

„Reģionālo attīstības centru apvienība” un tālāko sadarbību kopīgo interešu realizācijā un ES 

fondu finansējuma apgūšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 95.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties pašvaldību biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanā.  

2. Pilnvarot Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu parakstīt biedrības 

„Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanas lēmumu un statūtus.  
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

26.03.2015.          Nr.97/4  

 
Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresā 

 
 

Ievērojot Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada 13.marta vēstuli 

Nr.0320150762/A476 „Par Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresu un biedru sapulci 

2015.gada 15.maijā“, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 

biedrības „Latvijas Pašvaldību  savienība” statūtu 6.5.punktā noteikto, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

 PILNVAROT Dobeles novada domes deputātus Gunti Safranoviču un Viktoru Eihmani 

pārstāvēt Dobeles novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresā, kas notiks 

2015.gada 15.maijā. 
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