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Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

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

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

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

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

SPRIDZĀNS, IVARS STANGA. 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja 

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

INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā 

īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA 

ŠEREIKO, Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, vecākā konsultante DZINTRA 

MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, Sociālā dienesta vadītāja 

BEATA LIMANĀNE, Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE, Bāriņtiesas 

locekle EGITA ROZENFELDE, Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO, Kultūras un 

sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, datortīklu administrators GINTS DZENIS. 

 

Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE, nekustamā 

īpašuma “Ziņģi” Auru pagastā īpašnieka pilnvarotā persona ILZE MĀRA KALNIŅA. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1.(1/1) Par nekustamā īpašuma „Vēsmas” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

2.(2/1) Par nekustamā īpašuma „Liepas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

mailto:dome@dobele.lv


3.(3/1) Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

4.(4/1) 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Ilvas” Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā 

5.(5/1) 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Kannenieki 1” 

Zebrenes pagastā, Dobeles novadā 

6.(6/1) 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Lazdas” Auru pagastā, 

Dobeles novadā zemes vienībai 

7.(7/1) Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

8.(8/1) 

Par Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.328/13 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Imantas ganības” Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu” un Nr.329/13 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ātras” 

Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu” atcelšanu 

9.(9/1) Par servitūta līgumu noslēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

10.(10/1) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

11.(11/1) Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

12.(12/1) 
Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

13.(13/1) 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.122/6 “Par 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu” 

14.(14/1) 
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumā Nr.334/19 

„Par Nepilngadīgo lietu komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

15.(15/1) Par grozījumiem Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā 

16.(16/1) Par grozījumiem Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā 

17.(17/1) 
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Dobeles novada 

pašvaldības budžets 2015.gadam” apstiprināšanu  

18.(18/1) Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem 

19.(19/1) 
Par ieguldījumu palielināšanu SIA „Dobeles ūdens” un SIA „Dobeles un apkārtnes 

slimnīca” pamatkapitālā 

20.(20/1) 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Rotaļu laukuma ierīkošana Dobelē” 

realizācijai 

21.(21/1) 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Dobelē, 

Dobeles novadā” realizācijai 

22.(22/1) Par projekta „Eiropa – nedēļa jaunatnei” („Europe – Week for Youth”) īstenošanu 

23.(23/1) 
Par biedrības „Dobeles kultūras biedrība” projekta Nr.13-06-LL30-L413201-000010 

„Koncertflīģeļa iegāde” pārņemšanu 

24.(24/1) 
Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „European Food Passport” („Eiropas 

pārtikas pase”) realizācijai 

25.(25/1) Par Dobeles novada bāriņtiesas locekles ievēlēšanu 



26.(26/1) 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Dobeles novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 

apstiprināšanu 

 

1. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Vēsmas” Auru pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.1/1 pielikumā) 

 

2. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Liepas” Krimūnu pagastā, kas sastāv no četrām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.2/1 pielikumā) 

 

3. 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par divu atsevišķu 

īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma “Senlejas” Naudītes pagastā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 46800030389. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī 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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.3/1 pielikumā) 

 

4. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Ilvas” Dobeles pagastā, 

Dobeles novādā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Ilvas” Dobeles pagastā. Saskaņā ar Dobeles novada 

teritorijas plānojumu nekustamais īpašums „Ilvas” atrodas meža zemju teritorijā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī 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 spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

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

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.4/1 

pielikumā) 

 

5. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Kannenieki 1” Zebrenes 

pagastā, Dobeles novādā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Kannenieki 1” Zebrenes pagastā. Saskaņā ar Dobeles 

novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums „Kannenieki 1” atrodas meža zemju teritorijā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī 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 spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu Dobeles 

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

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.5/1 

pielikumā) 

 

6. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Lazdas” Auru pagastā, Dobeles 

novadā zemes vienībai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Lazdas” Auru pagastā zemes vienībai. Saskaņā ar Dobeles 

novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums „Lazdas” atrodas lauksaimniecības zemju 

teritorijā. 



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 spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu Dobeles 

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

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.6/1 

pielikumā) 

 

7. 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Liepu iela 17, Šķibē, Bērzes pagastā zemes daļas 0,171 ha platībā un 

nedzīvojamo ēku - kūts ar platību 270 kv.m. un šķūņa ar platību 111 kv.m. nomas tiesību izsoles 

rezultātiem, lūdz domi tos apstiprināt. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 5.punktu un 7.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu un 48.punktu, 

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

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

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

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

(Lēmums Nr.7/1 pielikumā) 

 

8. 

Par Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.328/13 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Imantas ganības” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu” 

un Nr.329/13 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ātras” Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu” atcelšanu 

  

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par novada domes 

2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.328/13 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Imantas 

ganības” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu” un Nr.329/13 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Ātras” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu” atcelšanu, 

pamatojoties uz no juridiskās personas saņemto iesniegumu ar lūgumu pārtraukt atsavināšanas 

procesu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī 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 17.punktu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta septīto daļu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.8/1 pielikumā) 



9. 

Par servitūta līguma noslēgšanu ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par servitūta līgumu 

noslēgšanu, piešķirot servitūta tiesības VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai pašvaldības nekustamajos īpašumos .„Stariņi”, 

Lejasstrazdos, Dobeles pagastā un “Sporta halle”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS  uzdod jautājumu par lēmuma projektā izmantoto 

terminoloģiju. 

GUNĀRS KURLOVIČS sniedz atbildi. 

Citu jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

sakaru likuma 16.panta otro daļu, 18.panta pirmo un otro daļu, Civillikuma 1130.,1131., 1231., 

1232. un 1259. pantu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.9/1 pielikumā) 

 

10. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par 2015.gada 8.janvārī 

notikušās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem un lūdz tos apstiprināt. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 27.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.10/1 pielikumā) 

 

11. 

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par dzīvojamās mājas Ausmas 

ielā 25, Dobelē pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai saskaņā ar dzīvokļu 

īpašnieku 2014.gada 12.jūnija kopsapulces lēmumu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausmas ielā 25, 

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

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – 

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

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



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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.11/1 pielikumā) 

 

12. 

Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto Darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma projektu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 17 

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

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.12/1 pielikumā) 

 

13. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.122/6 “Par 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu” 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par grozījumu izdarīšanu novada 

domes 2010.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.122/6 „Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 17 

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

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.13/1 pielikumā) 

 

14. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumā Nr.334/19 

„Par Nepilngadīgo lietu komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par grozījumu izdarīšanu novada 

domes 2010.gada 30.decembra lēmumā Nr.334/19 „Par Nepilngadīgo lietu komisijas sastāva un 

komisijas nolikuma apstiprināšanu” sakarā ar komisijas sastāva izmaiņām. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.un 23.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantu, Dobeles novada 

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

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.14/1 pielikumā) 

 

 

 

 

 



15. 

Par grozījumiem Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par izdarītajiem grozījumiem 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 21.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.15/1 pielikumā) 

 

16. 

Par grozījumiem Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par izdarītajiem grozījumiem 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā, norādot abas izglītības 

programmu īstenošanas vietas un adreses un papildinot īstenojamo izglītības programmu 

sarakstu. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

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

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

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

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

(Lēmums Nr.16/1 pielikumā) 

 

17. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Dobeles novada pašvaldības 

budžets 2015.gadam” apstiprināšanu  

 

Domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS sniedz informāciju par 2015.gada 

budžeta projekta izskatīšanu un apstiprināšanu visās domes pastāvīgajās komitejās, informē par 

2015.gada budžeta prioritātēm, dara zināmu, ka, ņemot vērā Sociālās komitejas 2015.gada 

21.janvāra sēdē izvirzīto priekšlikumu par bērna piedzimšanas pabalsta apmēra palielināšanu līdz 

100 euro, uz nākamo domes sēdi tiks sagatavots saistošo noteikumu grozījumu projekts.  

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par saistošo 

noteikumu „Dobeles novada pašvaldības budžets 2015.gadam” projektu:  

“Dobeles novada pašvaldības 2015.gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 20,2 miljonu euro 

apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 19,5 miljoni euro apmērā un speciālā budžeta 

ieņēmumi 706 tūkstošu euro apmērā. Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada 

iedzīvotāju ir 860 euro. Nozīmīgāko pašvaldības kopbudžeta daļu veido pamatbudžets, tā 

kopējais resursu apjoms 2015.gadam plānots 23 miljonu euro apmērā, tajā skaitā līdzekļu 

atlikums uz gada sākumu 3,4 miljoni euro, ieņēmumi 19,5 miljoni euro, aizņēmumi projektu 

realizācijai no Valsts kases 162 tūkstoši euro. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi 

– iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis, kas kopā 

2015.gadā veido 65% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi sastāda 538 

euro uz vienu novada iedzīvotāju. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms prognozēts 10,9 miljonu euro apmērā, nodokļu 

ieņēmumi no nekustamā īpašuma 2015. gada budžetā prognozēti 1,6 miljonu euro apmērā. Kopš 



novada izveidošanas - 2009.gada IIN pieaudzis 1,3 reizes, NĪN 2,3 reizes. Kopā šo abu nodokļu 

ieņēmumi kopš 2009.gada palielinājušies par 3,4 milj. euro. 

Valsts budžeta transferti (mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atalgojumam, speciālo 

izglītības iestāžu uzturēšanai, brīvpusdienām 1.-3. klašu skolēniem, mācību grāmatu iegādei un 

citi valsts budžeta transferti) sastāda 19% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 3,6 milj 

euro.  

Neskatoties uz nodokļu ieņēmumu palielināšanos, pašvaldība saņem dotāciju no PFIF un 

valsts budžeta dotāciju, kas 2015.gadā kopā paredzēta 711 tūkst. euro apmērā, tas ir par 234 

tūkst. euro mazāk nekā 2014.gadā un sastāda 3,7% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumi plānoti, ņemot vērā finanšu iespējas, 

nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi. Nodrošināts budžeta iestāžu uzturēšanas un ēku remontu 

finansējums, finansējums pašvaldības pasākumiem un sociālajai palīdzībai, pašvaldības 

kapitālsabiedrībām deleģēto funkciju veikšanai un pašvaldības infrastruktūras attīstībai.  

Vislielākais izdevumu apjoms 2015.gada pamatbudžetā kā katru gadu ir plānots izglītības 

nozarei – 50% apmērā no kopējiem izdevumiem. 

Ir nodrošināts finansējums skolēnu pārvadājumu veikšanai, brīvpusdienām 4.-6.klašu 

audzēkņiem, pedagogu apmācībai, kā arī dalībai Vispārējos skolēnu dziesmu un deju svētkos. 

Sociālā palīdzība ir nemainīga pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus, kaut arī 

objektīvu iemeslu dēļ samazinās trūcīgo personu skaits un izdevumi sociālajai palīdzībai vairs 

nepieaug tik strauji. Līdzekļi sociālajām vajadzībām sastāda 11% no kopējiem izdevumiem. 

Dažāda veida pabalstu izmaksai budžetā plānoti 680 tūkstoši euro. 

Aptuveni līdzīgā apmērā, tas ir 8-10% apmērā, plānoti izdevumi kultūras un sporta 

nozarei, mājokļu saimniecībai un ekonomiskās darbības funkciju veikšanai. 

No pašvaldības budžeta tiks finansēti tradicionālie kultūras un sporta pasākumi, kā arī 

paredzēts finansējums Kurzemes dziesmu svētku 145.jubilejas pasākuma organizēšanai. 

Novada teritorijas kopšana un uzturēšana tiek nodrošināta, deleģējot šo funkciju 

pašvaldības kapitālsabiedrībām. Dotācijas, ņemot vērā minimālās darba algas pieaugumu, 

atsevišķās pozīcijās (kapu saimniecība, teritoriju kopšana, zaļumsaimniecība) ir palielinājušās. 

Tāpat ir plānoti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai, kā arī pašvaldības teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrādei. 

Budžetā plānoti līdzekļi izdevumiem neparedzētiem gadījumiem 400 tūkstošu euro 

apmērā. 

Valsts kases aizdevumu atmaksai 2015.gada budžetā plānoti līdzekļi 1,3 miljonu euro 

apmērā. Pašvaldības saistības 2015.gadā pret pašu ieņēmumiem sastāda 11%. 

Budžetā paredzēti līdzekļi ieguldījumiem SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā 72 tūkst. 

euro apmērā ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūvei un remontam, kā arī SIA 

„Dobeles un apkārtnes slimnīca”  - 57 tūkst. euro apmērā medicīniskās aparatūras iegādei.  

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 706 tūkst. euro apmērā un tos veido Auto 

ceļu fonda finansējums (89%) un dabas resursu nodokļa ieņēmumi (11%). 

Speciālā budžeta izdevumi plānoti 706 tūkst. euro apmērā, tajā skaitā pašvaldības ceļu un 

ielu remontam 631 tūkst. euro apmērā, dotācijai SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 

lielgabarīta un dalīto atkritumu apsaimniekošanai 75 tūkst. euro apmērā. 

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi plānoti atlikuma uz gada sākumu un uz gada beigām 

pozīcijās – 45 tūkst. euro apmērā.” 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 20.janvārī, 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 21.janvārī, Sociālās komitejas sēdē 

2015.gada 21.janvārī un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 27.janvārī, visās 

komitejās apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

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

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

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



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

(Lēmums Nr.17/1 pielikumā) 

 

18. 

Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem 
 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par pašvaldību 

izglītības iestāžu savstarpējos norēķinos pielietojamo izcenojumu par vienu audzēkni mēnesī 

noteikšanu ar 2015.gada 1.janvāri. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 21.janvārī un  

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 27.janvārī un abās komitejās apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās 

aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “g” 

apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2014.gada budžeta faktiskajiem iestāžu uzturēšanas 

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

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.18/1 pielikumā) 

 

19. 

Par  ieguldījumu palielināšanu SIA „Dobeles ūdens” 

un SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” pamatkapitālā 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par finanšu 

līdzekļu ieguldīšanu pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Dobeles ūdens” un SIA “Dobeles un 

apkārtnes slimnīca” pamatkapitālā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 27.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles 

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

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

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.19/1 

pielikumā) 

 

20. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Rotaļu laukuma ierīkošana Dobelē” realizācijai 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 

piešķiršanu biedrībai „Elise” projekta „Rotaļu laukuma ierīkošana Dobelē” realizācijai; projekta 

ietvaros plānots izveidot bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu Krasta ielā 8, Dobelē. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 27.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS paziņo, ka balsojumā nepiedalās. 



Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3) 

un Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2014.gada 

9.septembra lēmumu Nr.06.6-11/14/1020 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles 

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REIFELDS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.20/1 pielikumā) 
 

21. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Bērnu rotaļu laukuma izveide Dobelē, Dobeles novadā” realizācijai 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 

piešķiršanu biedrībai „Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”” projekta „Bērnu 

rotaļu laukuma izveide Dobelē, Dobeles novadā” realizācijai; projekta ietvaros plānots izveidot 

publiski pieejamu bērnu rotaļu laukumu Uzvaras ielā 3b un Uzvaras ielā 7, Dobelē, iegādājoties 

un uzstādot bērnu rotaļu laukuma komplektu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 27.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS paziņo, ka balsojumā nepiedalās. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3) 

un Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2014.gada 

15.septembra lēmumu Nr.06.6-11/14/1052 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles 

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REIFELDS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.21/1 pielikumā) 
 

22. 

Par projekta „Eiropa – nedēļa jaunatnei” („Europe – Week for Youth”) īstenošanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par novada 

pašvaldības kā projekta partnera piedalīšanās apstiprināšanu projekta “Eiropa – nedēļa jaunatnei” 

programmas “Eiropa pilsoņiem” apakšprogrammas “Demokrātiskā iesaistīšanās un politiskā 

līdzdalība” pasākumā “Pilsētu sadraudzība”. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 27.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un Eiropas Savienības Padomes 

2014.gada 14.aprīļa Regulu Nr.390/2014, kura izveidota programmai “Eiropa pilsoņiem” par 

periodu 2014.-2020.gadam, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.22/1 pielikumā) 

 



23. 

Par biedrības „Dobeles kultūras biedrība” projekta Nr.13-06-LL30-L413201-000010 

„Koncertflīģeļa iegāde” pārņemšanu  

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta 

„Koncertflīģeļa iegāde” un visu tā saistību pārņemšanu no biedrības „Dobeles kultūras 

biedrība“. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 27.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS paziņo, ka balsojumā nepiedalās. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta piekto daļu un Lauku atbalsta dienesta 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2015.gada 5.janvāra lēmumu Nr.06.6-11/15/5 

par projekta pārņemšanu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REIFELDS), 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.23/1 pielikumā) 
 

24. 

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta  

„European Food Passport” („Eiropas pārtikas pase”) realizācijai 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par priekšfinansējuma 

piešķiršanu Bērzupes speciālajai internātpamatskolai projekta „European Food Passport” 

(„Eiropas pārtikas pase”) realizācijai; iepazīstina ar projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 27.janvārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

noslēgto līgumu Nr.5 (noslēgts 2014.gada 11.decembrī, projekta Nr.2014-1-PL01-KA201-

003524), Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.24/1 pielikumā) 
 

25. 

Par Dobeles novada bāriņtiesas locekles ievēlēšanu 

 

ZIŅO Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE par Egitas Rozenfeldes 

atkārtotu ievēlēšanu par novada bāriņtiesas locekli. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 21.janvārī un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

likuma 9.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.25/1 pielikumā) 



26. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Dobeles novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE par saistošo noteikumu Nr.4 

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

grozījumu projektu, kas paredz papildināt pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu klāstu ar 

jaunu sociālā pakalpojuma veidu – īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru 

bērniem. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 21.janvārī un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Lēmums Nr.26/1 pielikumā) 
 

 

Sēde slēgta plkst. 15.00 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2015.gada 27.februārī, plkst.13.00 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(03.02.2015.) 

 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(03.02.2015.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.          Nr.1/1 

 

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

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 30.decembrī Dobeles novada pašvaldībā 

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

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

„Vēsmas”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Vēsmas”, kadastra numurs 46460030102 ar kopplatību 1,28 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 100000288244 uz Xxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Vēsmas” sastāv no 

divām zemes vienībām: zemesgabala 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460030102 un 

zemesgabala 1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060058. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Vēsmas” 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 „Vēsmas” Auru pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460030102 0,22 ha platībā – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460060058 1,06 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 

29.01.2015.          Nr.2/1 

 

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

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 19.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

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

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

īpašums „Liepas”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Liepas”, kadastra numurs 46720010030 ar kopplatību 4,206 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 79 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Liepas” sastāv no četrām 

zemes vienībām: zemesgabala 0,096 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46720010030, 

zemesgabala 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46720010031, zemesgabala 1,2 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 46720010032 un zemesgabala 0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46720010113. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Liepas” 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 „Liepas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam, kas sastāv no 3 zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumiem: 46720010031 

2,1 ha platībā, 46720010032 1,2 ha platībā un 46720010113 0,81 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46720010030 0,096 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 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.3/1 

 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Senlejas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 46800030389 un platību 15,0 ha divus atsevišķus  īpašumus: 

 

1. zemesgabalu „Senlejas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 14,2 ha, nosakot zemes 

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

0101); 

2.  zemesgabalu „Ievlejas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,8 ha, nosakot zemes 

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

0101). 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.4/1 

 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Ilvas” Dobeles pagastā, 

Dobeles novādā 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 29.decembrī saņemts Xxxx Xxxxxxxx iesniegums 

par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Ilvas” Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi. 

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 nekustamais īpašums „Ilvas” Dobeles pagastā, Dobeles novadā atrodas meža 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 spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. MAINĪT zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 46600010100 (platība 11,2 ha) un ar 

kadastra apzīmējumu 46600010189 (platība 13,24 ha), Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

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

(kods 0201). 

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 

29.01.2015.         Nr.5/1 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Kannenieki 1” Zebrenes 

pagastā, Dobeles novādā 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 19.janvārī saņemts SIA “AMG Real Estate 

Management” iesniegums par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam 

„Kannenieki 1” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz 

meža zemi. 

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 nekustamais īpašums „Kannenieki 1” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā atrodas meža 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 spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46980030069 (platība 5,16 ha) Zebrenes 

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

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

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

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 

29.01.2015.         Nr.6/1 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Lazdas” Auru pagastā, Dobeles 

novadā zemes vienībai 

 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 22.janvārī saņemts Xxxx Xxxxxx iesniegums par 

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

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 003 0036 no individuālo dzīvojamo māju apbūve 

uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi. 

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 „Lazdas” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 4646 003 0036 0,9 ha platībā 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 spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 003 0036 (platība 0,9 ha) Auru 

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

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

0101). 

2. 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 

29.01.2015.         Nr.7/1 

 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 5.punktu un 7.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu un 48.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes 

Liepu iela 17, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, daļas 0,171 ha platībā un 

nedzīvojamo ēku - kūts ar platību 270 kv.m. un šķūņa ar platību 111 kv.m. nomas tiesību 

izsoles rezultātus un slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar Xxxx Xxxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx. 

2. NOTEIKT nomas maksu par nekustamo īpašumu EUR 48,49 gadā, nosakot, ka nomas 

tiesības stājas spēkā ar 2015.gada 1.februāri. 

3. PAPILDUS nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 

īpašuma nodokli likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.8/1 

 

Par Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.328/13 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Imantas ganības” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu” 

un Nr.329/13 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ātras” Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu” atcelšanu 

 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta septīto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

ATCELT Dobeles novada domes: 

1. 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.328/13 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Imantas ganības” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu”; 

2. 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.329/13 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ātras” 

Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu”. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.9/1 

 

Par servitūta līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

 

Starp VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) un Dobeles 

novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) 2013.gada 7.maijā ir noslēgts līgums par sadarbību 

Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 ”Nākamās paaudzes 

elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā. Pašvaldībā 2014.gada 5.decembrī ir 

saņemts SIA „Latvijas Energoceltnieks” (turpmāk – LEC) iesniegums, kurā pašvaldība tiek 

informēta, ka 2013.gada 31.maijā ir noslēgta Vispārīgā vienošanos starp LVRTC kā pasūtītāju un 

LEC kā izpildītāju par minētā projekta realizēšanu, saskaņā ar kuru LEC pienākums ir nodrošināt 

servitūtu līgumu noslēgšanu ar visiem īpašniekiem, kuru īpašumus šķērso optisko sakaru kabeļu 

kanalizācijas, un dara zināmu, kādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamos īpašumus šķērso 

optisko sakaru kabeļu kanalizācijas trase, kuras būvniecība saskaņota Dobeles novada pašvaldības 

būvvaldē. 

Izskatījusi iesniegumu, tam pievienotos un pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, dome 

konstatē, ka zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz sekojošiem īpašumiem Dobeles 

novadā: Dārza iela 2, Šķibe, Bērzes pagasts; „Lejasstrazdi 25”, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts un 

„Lejasstrazdi 28”, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts (zemesgabali un uz tiem esošās daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas, tādējādi tie ir kopīpašumi); „Stariņi”, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts 

(zemesgabals, uz kura atrodas skola) un neapbūvēts zemesgabals „Sporta halle”, Šķibe, Bērzes 

pagasts. Savukārt uz iesniegumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem: „Iepazīšanās parks”, 

Krimūnu pagasts; „Mauriņi”, Bērzes pagasts; „Ainavas”, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts; „Skvērs 

Lejasstrazdos”, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts un „Sporta laukums Lejasstrazdos”, Lejasstrazdi, 

Dobeles pagasts pašvaldībai īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. 

Saskaņā ar LR Civillikuma 1232.panta pirmo daļu tikai īpašniekam ir tiesības nekustamo 

īpašumu apgrūtināt ar servitūtu. Savukārt minētā panta otrā daļa nosaka, ja nekustamais īpašums 

pieder vairākām personām kopīgi, tad servitūta nodibināšanai nepieciešama viņu visu piekrišana. 

  Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.panta pirmajā daļā noteikto, publiskā 

elektronisko sakaru tīkla operatoram ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko elektronisko 

sakaru tīklu nodrošināšanai un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai un atbilstoši minētā 

panta otrajai daļai servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. 

  Ievērojot teikto, secināms, ka pašvaldībai ir tiesības vienoties ar LVRTC par servitūta  

nodibināšanu tai piederošajos nekustamajos īpašumos – zemesgabalos: „Stariņi”, kadastra 

apzīmējums 46600050100, kas atrodas Lejasstrazdos, Dobeles pagastā un “Sporta halle”, kadastra 

apzīmējums 46520060145, kas atrodas Bērzes pagastā, Dobeles novadā. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  Elektronisko 

sakaru likuma 16.panta otro daļu, 18.panta pirmo un otro daļu, Civillikuma 1130.,1131., 1231., 

1232. un 1259. pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt servitūta tiesības VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” elektronisko sakaru 

tīkla nodrošināšanai pašvaldības nekustamajos īpašumos: 

1.1.„Stariņi”, Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

46600050100, (optisko kabeļu kanalizācijas kopgarums 85,6 m ar aizsargjoslas platību 171,2 

m²); 

1.2.“Sporta halle”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4652 006 0145, 

(optisko kabeļu kanalizācijas kopgarums 118,5 m ar aizsargjoslas platību 237 m²). 

 

2. Noslēgt servitūta līgumus ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par servitūta 

nodibināšanu bez noteikta termiņa. 

 

3. Dobeles novada pašvaldības juridiskajai nodaļai organizēt servitūta līgumu noslēgšanu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.10/1 

 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.37 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

(identifikācijas Nr.46520060113001037) 13,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašumā 138/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

un zemes, izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto 

cenu 450,00 euro, nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 

30.janvārim. 

2. UZDOT pircējai septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma 

līgumu un veikt pirmo maksājumu 10% apmērā no nosolītās pirkuma maksas. 

3. APSTIPRINĀT, Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.3 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

(identifikācijas Nr.46520060113001003) 13,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašumā 136/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

un zemes, izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto 

cenu 450,00 euro, nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 

30.janvārim. 

4. UZDOT pircējai 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 

29.01.2015.         Nr.11/1 

 

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

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

trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausmas ielā 25, 

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

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT dzīvojamās mājas Ausmas ielā 25, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv 18 

dzīvokļu īpašumiem, to sastāvā ietilpstošās zemes 559 kv.m. un īpašumam piegulošās 

publiskā lietošanā esošās teritorijas 1756 kv.m. platībā, pārvaldīšanas tiesības Helēnai 

Polkmanei, personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

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

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Ausmas ielā 25, Dobelē, Dobeles novadā 

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.12/1 

 

Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikumu 

(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 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2015.gada 29.janvāra 

lēmumu Nr.12/1 

 

2015.gada 29.janvārī          Dobelē 

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums 

 

 

1. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija (turpmāk- KOMISIJA) ir 

Dobeles novada domes (turpmāk - Domes) izveidota institūcija, kas uzrauga ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu un pieņem lēmumus par piekrišanu 

lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību. 

2. KOMISIJA savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumus un šo nolikumu. 

3. KOMISIJA savus uzdevumus veic patstāvīgi, ciktāl tās darbību nereglamentē saistoši 

normatīvie akti, tā sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un iestādēm, 

pieaicinātajiem ekspertiem. 

4. KOMISIJAS sastāvu apstiprina un izmaiņas tajā izdara ar DOMES lēmumu. 

5. KOMISIJA pirmajā sēdē ievēl KOMISIJAS priekšsēdētāju, KOMISIJAS priekšsēdētāja 

vietnieku un KOMISIJAS sekretāru. 

6. KOMISIJAS priekšsēdētājs sasauc KOMISIJAS sēdi ne retāk kā reizi mēnesī, par to 

informējot KOMISIJAS locekļus ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms tās. 

7. KOMISIJAS sekretārs izvērtē saņemtajā iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības 

zemi iekļauto informāciju un iesniegumam pievienoto dokumentu atbilstību normatīvos 

aktos noteiktajām prasībām. Nepieciešamības gadījumā uzdod iesniedzējam precizēt 

informāciju, iesniegt papildus dokumentus, kā arī nosūta darījuma dokumenta kopiju 

pirmpirkuma tiesību izmantotājiem. 

8. KOMISIJAS sekretārs rakstveidā pieprasa lēmuma pieņemšanai nepieciešamo 

informāciju valsts informācijas sistēmu pārziņiem un pašvaldībām, kā arī sagatavo 

lēmuma projektu. 
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9. KOMISIJAS sekretārs informē iesniedzēju un citas personas par sēdes norises laiku un 

darba kārtības jautājumiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes. 

10. KOMISIJAS sēdes vada KOMISIJAS priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā 

KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks. 

11. KOMISIJAS ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse KOMISIJAS locekļu. 

12. Lēmumus KOMISIJAS pieņem ar balsu vairākumu, ja balsis dalās vienādi, izšķirošā ir 

KOMISIJAS priekšsēdētāja balss. 

13. Par katru KOMISIJAS sēdi noformē protokolu, ko paraksta visi klātesošie KOMISIJAS 

locekļi. Katram KOMISIJAS loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo 

viedokli. 

14. Lēmumu paraksta KOMISIJAS priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā KOMISIJAS 

priekšsēdētāja vietnieks. 

15. KOMISIJAS lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā ir 

tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

16. KOMISIJAS darbu materiāltehniski nodrošina Dobeles novada pašvaldība. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.13/1 

 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.122/6  “Par 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu” 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles novada domes 2010.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.122/6 „Par Dobeles 

novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

šādus grozījumus: 

 

1. IZTEIKT nolikuma 7.punktu jaunā redakcijā „7. KOMISIJAS darbs notiek sēdēs, kuras 

KOMISIJAS priekšsēdētājs sasauc ne retāk kā reizi mēnesī.” 

 

2. IZTEIKT nolikuma 9.punktu jaunā redakcijā „9. KOMISIJA no sava vidus ievēl 

KOMISIJAS sekretāru.” 

3. IZTEIKT nolikuma 10.punktu jaunā redakcijā „10. KOMISIJAS sēdes organizē un 

lietvedību kārto KOMISIJAS sekretārs.” 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.14/1 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumā Nr.334/19 

„Par Nepilngadīgo lietu komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.un 23.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

IZDARĪT Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumā Nr.334/19 „Par 

Nepilngadīgo lietu komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu” šādus  

grozījumus: 

 

1. 1.3.2. apakšpunktā aizstāt vārdus „Anita Veltensone, Dobeles novada izglītības 

pārvaldes lietvede” ar vārdiem „Anita Veltensone, Dobeles novada Bāriņtiesas 

locekle”. 

2.  1.3.3. apakšpunktā aizstāt vārdus “Dita Leinerte” ar vārdiem “Gita Birzniece”. 

3. 1.3.6. apakšpunktā aizstāt vārdus „Ina Romanova – LR IeM Valsts policijas Zemgales 

reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore” ar vārdiem 

„Evita Evardsone - Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 2.februāri. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.15/1 

 

Par grozījumiem Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā 

 

 

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

dome NOLEMJ:  

 

IZDARĪT Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikumā un tā 1.pielikumā (apstiprināts 

ar 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.39/3) šādus grozījumus: 

1. Svītrot nolikuma 6.2.apakšpunktā vārdus „un nodrošināt”. 

2. Izteikt nolikuma 7.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.10. izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

īstenošanai novadā fiziskām un juridiskām personām, kuras nav reģistrētas 

Izglītības iestāžu reģistrā.” 

3. Izteikt nolikuma 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„8.2. piedalīties Pašvaldības izglītības iestāžu un to vadītāju ārējā vērtēšanā, 

sniegt konsultācijas konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai.” 

4. Svītrot nolikuma 13.punktu. 

5. Aizstāt nolikuma 1.pielikuma 1.10. un 1.11.apakšpunktos vārdu „pamatskola” ar 

vārdu „sākumskola”. 

6. Svītrot nolikuma 1.pielikuma 1.13.apakšpunktu. 

7. Papildināt nolikuma 1.pielikuma 3.punktu ar jaunu 3.8.apakšpunktu šādā 

redakcijā:  

„3.8. Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestāde „Naudīte”.” 

8. Svītrot nolikuma 1.pielikuma 5.punktu. 
 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.16/1 

 

Par grozījumiem Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 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: 

 

1.IZDARĪT Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar 

Dobeles novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu Nr.200/12) šādus grozījumus: 

 

1.1.Papildināt Vispārīgos noteikumus ar jaunu 1.7.punktu šādā redakcijā: 

„1.7. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas: 

1.7.1. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Brīvības iela 28b, Dobele, 

Dobeles novads, LV-3701; 

1.7.2. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas Apguldes mācību 

komplekss, Pils iela-1, Apgulde, Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV-3724.” 

1.2..Papildināt 3.2. punktu ar jauniem 3.2.8. un 3.2.9.apakšpunktiem šādā redakcijā: 

„3.2.8. Pamatizglītības programma (kods 2101 1111); 

3.2.9. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 3101 

4011).” 

1.3.Svītrot 3.2.4.apakšpunktu. 

1.4.Papildināt 3.3. punktu ar jauniem 3.3.5.; 3.3.6.; 3.3.7.; 3.3.8. un 3.3.9.apakšpunktiem šādā 

redakcijā: 

„3.3.5. Datorsistēmas – Datortehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) (kods 

33480 01) ; 

3.3.6. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi – Lietvedis (2.profesionālās 

kvalifikācijas līmenis)  (kods 35a 346 01); 

3.3.7. Būvdarbi – Apdares darbu strādnieks (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis) (kods 

32 582 01); 

3.3.8. Būvdarbi - Apdares darbu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) (kods 33 

582 01); 

3.3.9. Saimniecības vadīšana – Saimniecības vadītājs (3.profesionālais kvalifikācijas 

līmenis) (kods 33 811 01).” 

2. ATZĪT par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2013.gada 29.augustā (lēmums 

Nr.242/10) apstiprināto Apguldes profesionālās vidusskolas nolikumu. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

  

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.          Nr.17/1 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Dobeles novada pašvaldības 

budžets 2015.gadam” apstiprināšanu  

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Dobeles novada 

pašvaldības budžets 2015.gadam”. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Dobeles novada domes 

2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.17/1 

 

2015.gada 29.janvārī Saistošie noteikumi Nr.1 

 

Dobeles novada pašvaldības budžets 2015.gadam 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

1. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam ieņēmumos 19 519 071 

euro apmērā, izdevumos 20 092 799 euro apmērā, aizņēmumus no Valsts kases 162 279 

euro apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos līdzekļus 1 373 206 euro 

apmērā, līdzdalību komersantu pašu kapitālā 128 915 euro apmērā, sadalījumu pa 

ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un 2.pielikumu. 

 

2. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2015.gada 

1.janvāri 3 413 570 euro apmērā, uz 2016.gada 1.janvāri 1 500 000 euro apmērā. 

 

3. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu ieņēmumos 706 232 

euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 128 252 euro apmērā, izdevumos 706 

232 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 128 252 euro apmērā saskaņā ar 

3.pielikumu. 

 

4. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu 

atlikumu uz gada sākumu 45 248 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 45 248 

euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu. 

 

5. Apstiprināt no Dobeles novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta neparedzētiem 

izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 400 000 euro apmērā. 

 

6. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā 

tiem Finanšu un grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem, 

kā arī no budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. 

 

7. Speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz 

faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā. 

 

8. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citus pamatbudžeta ieņēmumus, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz 

budžetā noteikto apjomu, ar Dobeles novada domes atļauju var novirzīt izdevumu 

mailto:dome@dobele.lv


papildus finansēšanai. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto 

budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot tos apstiprināšanai Dobeles novada domei. Visas 

izmaiņas apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Dobeles novada pašvaldības 

2015.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Dobeles novada dome. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

  

LĒMUMS 

Dobelē 

 

29.01.2015.         Nr.18/1 

 

 

Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem 
 

 

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās 

aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “g” 

apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2014.gada budžeta faktiskajiem iestāžu uzturēšanas 

izdevumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NOTEIKT ar 2015.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos 

izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu. 

 

2. UZDOT novada Izglītības pārvaldei noslēgt līgumus ar pašvaldībām, kuru teritorijā 

dzīvojošie audzēkņi apmeklē Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādes, kā arī 

nodrošināt kontroli par noslēgto līgumu līgumsaistību izpildi. 

 

3. ATZĪT par spēku zaudējušu 2014.gada 23.janvāra lēmumu Nr.13/1 „Par pašvaldību 

izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

  

LĒMUMS 

Dobelē 

 

29.01.2015.          Nr.19/1 

 

Par  ieguldījumu palielināšanu SIA „Dobeles ūdens” 

un SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” pamatkapitālā 
 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist ieguldīt SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus EUR 72 000 

(septiņdesmit divi tūkstoši euro) apmērā ūdens apgādes un kanalizācijas 

infrastruktūras izbūvei un remontam sabiedriskā pakalpojuma – ūdens apgāde un 

kanalizācija – nodrošināšanai. 

 

2. Piekrist ieguldīt SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” pamatkapitālā naudas līdzekļus 

EUR 56 915 (piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro) apmērā 

medicīniskās aparatūras iegādei veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.20/1 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Rotaļu laukuma ierīkošana Dobelē” realizācijai 

 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3) 

un Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2014.gada 

9.septembra lēmumu Nr.06.6-11/14/1020 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt biedrībai „Elise” projekta „Rotaļu laukuma ierīkošana Dobelē” realizācijai 

līdzfinansējumu EUR 1 398,03 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit astoņi euro 03 centi) 

apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.21/1 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Bērnu rotaļu laukuma izveide Dobelē, Dobeles novadā” realizācijai 

 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3) 

un Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2014.gada 

15.septembra lēmumu Nr.06.6-11/14/1052 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt biedrībai „Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”” projekta „Bērnu 

rotaļu laukuma izveide Dobelē, Dobeles novadā” realizācijai līdzfinansējumu EUR 1 386,44 

(viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit seši euro 44 centi) apmērā, kas sastāda 10% no projekta 

kopējām izmaksām.  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.22/1 

 

Par projekta „Eiropa – nedēļa jaunatnei” („Europe – Week for Youth”) īstenošanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un Eiropas Savienības Padomes 2014.gada 

14.aprīļa Regulu Nr.390/2014, kura izveidota programmai “Eiropa pilsoņiem” par periodu 2014.-

2020.gadam, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos projektā “Eiropa – nedēļa jaunatnei” 

(“Europe – Week for Youth”), turpmāk – Projekts, programmas “Eiropa pilsoņiem” 

apakšprogrammas “Demokrātiskā iesaistīšanās un politiskā līdzdalība” pasākumā “Pilsētu 

sadraudzība”. 

2. Nodrošināt Dobeles novada pašvaldības 2015.gada budžetā projekta partnera izmaksas EUR 

7 000,00 (septiņi tūkstoši euro) apmērā.  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.23/1 

 

Par biedrības „Dobeles kultūras biedrība” projekta Nr.13-06-LL30-L413201-000010 

„Koncertflīģeļa iegāde” pārņemšanu  

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta piekto daļu un Lauku atbalsta dienesta 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2015.gada 5.janvāra lēmumu Nr.06.6-11/15/5 

par projekta pārņemšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Dobeles novada pašvaldībai pārņemt no biedrības „Dobeles kultūras biedrība“, 

reģ.Nr.40008152020, juridiskā adrese: Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-

3701, projektu Nr.13-06-LL30-L413201-000010 „Koncertflīģeļa iegāde” ar visām tā 

saistībām. 

2. Nodrošināt Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

2015.gada 5.janvāra lēmumā Nr.06.6-11/15/5 par projekta pārņemšanu projekta 

īstenošanas nosacījumus. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.24/1 

 

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta  

„European Food Passport” („Eiropas pārtikas pase”) realizācijai 

 

  

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

noslēgto līgumu Nr.5 (noslēgts 2014.gada 11.decembrī, projekta Nr.2014-1-PL01-KA201-

003524), Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt Bērzupes speciālajai internātpamatskolai projekta „European Food Passport” 

(„Eiropas pārtikas pase”) realizācijai priekšfinansējumu EUR 6 500,00 (seši tūkstoši pieci simti 

euro 00 centi) apmērā. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

29.01.2015.         Nr.25/1 

 

Par Dobeles novada bāriņtiesas locekles ievēlēšanu 

 

 

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

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

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

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

locekļu pilnvaru termiņš izbeidzas, beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam. 

Dobeles novada dome 2010.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.56/3 „Par Dobeles 

novada bāriņtiesas locekles ievēlēšanu“, ar kuru par bāriņtiesas locekli tika ievēlēta Egita 

Rozenfelde, kuras amatpersonas pilnvaru laiks izbeidzas 2015.gada 28.februārī. 2015.gada 

7.janvārī Egita Rozenfelde ir iesniegusi iesniegumu, kurā apliecina vēlmi turpināt darbu Dobeles 

novada bāriņtiesā. 

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

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

  

1. IEVĒLĒT Egitu Rozenfeldi, personas kods xxxxxx-xxxxx, par Dobeles novada 

bāriņtiesas locekli. 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.martu. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

  

LĒMUMS 

Dobelē 

 

29.01.2015.          Nr.26/1 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Dobeles novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu 

 

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

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

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

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

6.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi 

Dobeles novada 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Dobeles novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” (pielikumā). 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

          APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2015.gada 29.janvāra 

lēmumu Nr.26/1 

 

2015.gada 29.janvārī       Saistošie noteikumi Nr.2 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra Saistošajos noteikumos Nr.4 

„Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība” 
  

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 3.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija 

noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 

pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 

6.punktu  

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 

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

šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt saistošo noteikumu 5.3.punktu ar jaunu 5.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.3.4. īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem”. 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu X.
1 

nodaļu šādā redakcijā: 

„X.1 Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem  
 

34.1 Sociālo pakalpojumu īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā bērniem ir 

tiesības saņemt bērniem, kuriem ģimenēs krīzes situācijas rezultātā vai sociālo apstākļu dēļ 

ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un netiek veikta bērnu aprūpe, vai kuru drošību 

apdraud uzturēšanās ģimenē; kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

34.
2 

Sociālais pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos institūcijā, pamatvajadzību 

nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību, sociālo aprūpi un rehabilitāciju. 

34.
3  

Sociālo pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 5 mēnešiem.” 
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Saistošo noteikumu Nr.2 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Dobeles novada pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Pašvaldība ir papildinājusi sniegto sociālo pakalpojumu 

klāstu, kā arī paplašināts personu loks, kurām ir iespējas tos 

saņemt, tādēļ ir nepieciešams izdarīt grozījumus 2014.gada 

27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Dobeles novada 

pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība“, iekļaujot tajos jaunu sociālā pakalpojuma veidu. 

 

2.Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi papildus tiek papildināti ar šādu sociālo 

pakalpojumu - īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas centrs bērniem, tādējādi noteikumu 5.3.punkts 

tiek papildināts ar jaunu 5.3.4.apakšpunktu un ar jaunu X.
1 

nodaļu, kurā sniegts pakalpojuma apraksts. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Plānotā budžeta ietvaros 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav attiecināms 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

Nav attiecināms 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 
Nav attiecināms 
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