2011.gada 28.jūlija domes sēdes lēmumi
Darba kārtībā:
1 (168/11) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vārpas”,
Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
2 (169/11) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Zemnieki”,
Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
3 (170/11) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Krasti”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
4 (171/11) Par nekustamā īpašuma „Liepiņas”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,
sadalīšanu
5 (172/11) Par zemes lietošanas mērķa maiņu
6 (173/11) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Silakalnu karjers”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā, nodošanu apsaimniekošanā SIA „Sesava KP”
7 (174/11) Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam
8 (175/11) Par pašvaldībai piederošās zemes nomu
9 (176/11) Par zemesgabalu apvienošanu
10 (177/11) Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Sesavas KP”
pamatkapitālā
11 (178/11) Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā” apstiprināšanu un par
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
12 (179/11) Par komisijas darbības izbeigšanu
13 (180/11) Par darba līguma uzteikumu Dobeles 2.vidusskolas direktorei I.Zaķei
14 (181/11) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1
„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”
15 (182/11) Par priekšfinansējuma piešķiršanu Dobeles novada izglītības iestādēm
Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projektu īstenošanai
16 (183/11) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi 2011.gada
10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības budžets
2011.gadam”” apstiprināšanu
17 (184/11) Par projekta „Kā kļūt par censoni un cīnītāju (Gundars Ķeniņš-Kings)”
iesnieguma iesniegšanu
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LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā
Nr. 168/11
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vārpas”, Ceriņos,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 11.jūlijā saņemts xxxx xxxx, dzīvo xxxx, xxxx novadā,
iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vārpas”, Ceriņos,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai divās zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Vārpas”, Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2008.gada 27.martā
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.58, uz
xxxx xxxx vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 2,86 ha, kadastra apzīmējums 4672 001
0003.
2. xxxx xxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Vārpas”, Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0003 2,86 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 31.marta lēmumu Nr.13 atļauj izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vārpas” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
4. 2011.gada 29.jūnijā, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7. punktos noteiktajam, zemes ierīcības projekts
saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes arhitekti Liliju Šintu.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 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 izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamo īpašumu „Vārpas”,
Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, divās atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 1,85 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,01 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 1,85 ha:
3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,02 ha;

3.1.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – 0,05 ha;
3.1.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,05 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,01 ha:
3.2.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,02 ha;
3.2.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – 0,07 ha;
3.2.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,02 ha.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.169/11

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Zemnieki”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 13.jūlijā saņemts xxxx xxxx, dzīvo xxxx, xxxx novadā un
xxxx xxxx, dzīvo xxxx, xxxx novadā, iesniegumi ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Zemnieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai divās zemes vienībās.
Izskatot iesniegumus un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Zemnieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 2010.gada 20.oktobrī
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0000
1980, uz xxxx xxxx un xxxx xxxx vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 12,1 ha,
kadastra apzīmējums 4646 008 0080.
2. xxxx xxxx un xxxx xxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Zemnieki”, Auru pagastā, Dobeles
novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0080 12,1 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 2.jūnija lēmumu Nr.22 atļauj izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zemnieki” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”.
4. 2011.gada 30.jūnijā, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7. punktos noteiktajam, zemes ierīcības projekts
saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes arhitekti Liliju Šintu.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 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 izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamo īpašumu „Zemnieki”,
Auru pagastā, Dobeles novadā, divās atsevišķās zemes vienībās.

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 2,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 10,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 2,1 ha:
3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
3.2. zemes vienībai ar platību 10,0 ha:
3.2.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.2.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.170/11

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Krasti”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 21.jūlijā saņemts xxxx xxxx, dzīvo xxxx, xxxx novadā,
iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Krasti”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0058 sadalīšanai trijās
zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Krasti”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 2003.gada 11.jūnijā
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.163, uz
xxxx xxxx vārda. Īpašums sastāv no piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4642 003
0034, platība 2,7 ha, 4642 003 0017, platība 2,4 ha, 4642 003 0031, platība 40,7 ha, 4642 003
0058, platība 33,0 ha un 4642 003 0135, platība 0,94 ha.
2. xxxx xxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Krasti”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā,
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0058 33,0 ha platībā trijās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 19.maija lēmumu Nr.19 atļauj izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Krasti” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4642
003 0058 sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA „Dobeles mērnieks”.
4. 2011.gada 25.jūlijā, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, zemes ierīcības projekts
saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes arhitektu Jāni Kukšu.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 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 izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Krasti”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0058 33,0 ha
platībā trijās atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 14,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 12,7 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība;
2.3. zemes vienībai ar platību 6,1 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 14,2 ha:
3.1.1. 12050103 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 330
kilovoltiem – 0,72 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 6,1 ha:
3.2.1. 12050103 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 330
kilovoltiem – 0,72 ha.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.171/11

Par nekustamā īpašuma „Liepiņas”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 8.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā saņemto
xxxx xxxx, dzīvo xxxx, xxxx novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Liepiņas” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Liepiņas”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra
Nr.4652 005 0013 ar kopplatību 3,42 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.47 uz xxxx xxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 005 0013, platība 0,15 ha, 4652 0014, platība 0,4 ha un
4652 005 0403, platība 2,87 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
xxxx xxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Liepiņas” 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 „Liepiņas”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā trijos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0013, 0,15 ha platībā – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0014, 0,4 ha platībā - individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0403, 2,87 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā
19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.172/11
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7.punktu, 35.punktu un spēkā esošiem Dobeles novada Bērzes pagasta un Krimūnu
pagasta teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. MAINĪT nekustamā īpašuma „Ķirši”, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0076 0,14 ha platībā, lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods 0101/, nosakot lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/.
2. MAINĪT nekustamā īpašuma „Ieviņas”, Parūķī, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 002 0195, 0,25 ha platībā, lietošanas mērķi no individuālo
dzīvojamo māju apbūve /kods 0601/ uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
/kods 0600/.
3. MAINĪT nekustamā īpašuma „Apsītes”, Parūķī, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 002 0196, 0,25 ha platībā, lietošanas mērķi no individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
/kods 0600/.
4. MAINĪT nekustamā īpašuma „Ziņģi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 008 0174, 2,86 ha platībā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4646 008 0175, 0,59 ha platībā, lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība /kods 0101/, uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve /kods 1003/.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.173/11

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Silakalnu karjers”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
nodošanu apsaimniekošanā SIA „Sesava KP”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Dobeles novada
pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 „Dobeles novada pašvaldības
nolikums” 77.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
NODOT ar 2011.gada 1.augustu SIA „Sesava KP” apsaimniekošanā Dobeles novada
pašvaldības nekustamo īpašumu „Silakalnu karjers”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4654 006 0137, 10,93 ha platībā.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.174/11

Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT precizēto platību:
1.1. nekustamā īpašuma „Segliņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4646 008 0410, 0,13 ha platībā;
1.2. nekustamā īpašuma „Kristīnes”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4672 005 0286, 0,29 ha platībā;
1.3. nekustamā īpašuma „Kastaņkroga ceļš”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0857, 0,0615 ha platībā
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.175/11
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. IZNOMĀT uz 10 (desmit) gadiem pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala „Skola”,
Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4684 004 0122, daļu 0,4
ha platībā biedrībai „Tērcīte”, reģistrācijas Nr.40008114851 rotaļu un sporta iekārtas
uzstādīšanai.
2. NOTEIKT zemesgabala nomas maksu 1,5 % apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Likumos noteiktos nodokļus maksā nomnieks.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.176/11
Par zemesgabalu apvienošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.ATĻAUT apvienot zemesgabalus „Jaunzemnieki 132” Auru pagastā, Dobeles novadā,
kadastra apzīmējums 4646 012 0141 ar platību 0,06 ha, „Jaunzemnieki 133”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 012 0142 ar platību 0,06 ha un „Jaunzemnieki
134”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 012 0143 ar platību 0,06 ha.

2.NOTEIKT jaunizveidotajam īpašumam adresi „Jaunzemnieki 132”, Auru pagasts, Dobeles
novads, 0,18 ha platībā, lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.177/11

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Sesavas KP” pamatkapitālā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un
Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IEGULDĪT SIA „Sesava KP” pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības mantu„Grāmatvedības un noliktavas datorprogrammu ARHANE” Ls 852,47 (astoņi simti piecdesmit divi
lati 47 santīmi) vērtībā, ar sākotnējo vērtību Ls 874,74 (astoņi simti septiņdesmit četri lati, 74
santīmi).
2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šī lēmuma 1.punktā minēto
mantu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.178/11

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles
novada Auru pagasta Gardenes ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.606. „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””, Dobeles novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” izstrādāto un 2011.gada 8.jūlijā
iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā”
2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu saskaņā ar tehniski ekonomisko pamatojumu:
Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
SIA „Dobeles ūdens” finansējums
attiecināmām izmaksām
ERAF finansējums

LVL
409 170,24
335 385,44
50 307,82
285 077,62

SIA „Dobeles ūdens” finansējums
neattiecināmām izmaksām (PVN)

73 784,80

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes)
Pasākums

Pasākuma
Raksturojums

U1 Ūdens
ņemšanas vietas
sakārtošana

Artēzisko urbumu
Nr.2, Nr.3
rekonstrukcija 1,7
l/s, urbuma Nr.1
tamponēšana

U2 Ūdens
kvalitātes
nodrošināšana
U3 Ūdens
rezervju un
spiediena
nodrošināšana

Pasākuma mērķis

Artēziskajiem urbumiem
jānodrošina dzeramā
ūdens piegāde un ūdens
rezerves patērētājiem,
kurus apgādā apvienotā
ūdensapgādes sistēma
(100% ciema
iedzīvotāju).
Jaunas ŪAS izbūve Ūdens atdzelžošanas
15,0 m3/h.
stacijai jānodrošina
dzeramā ūdens kvalitāte
patērētājiem.
Ūdenstorņa
Ūdens tornim
rekonstrukcija
jānodrošina ūdens rezervi
3
V=380 m .
Gardenes ciemam un
nepieciešamo spiedienu
ūdensapgādes sistēmā.

U4 Ūdensapgādes
cauruļvadu
rekonstrukcija

Esošo cauruļvadu
rekonstrukcija,
d=110 h=2,0 m.

K1 Jaunas
bioloģiskās
attīrīšanas
iekārtas izbūve

Jauna BIO-200
izbūve

Pasākuma
nepieciešamības
un izvēles pamatojums
Gardenes ciema abi esošie
urbumi ir sliktā stāvoklī. Tie
ir izrūsējuši un
nolietojušies. Divi urbumi
sistēmā nepieciešami, lai
nodrošinātu ūdens rezerves.
Dotajā momentā
atdzelžošanas iekārtas ir
nolietojušās par 85%.

Tā kā ūdens tornis ir sliktā
tehniskā stāvoklī, tad to
nepieciešams rekonstruēt,
lai nodrošinātu ūdens
rezervi ciemam. Ūdenstorņa
tilpuma samazināšana ir
nepieciešama, lai
nodrošinātu ūdens apmaiņu
pēc LBN 222-99.
Nodrošina esošajiem
Kritiskā stāvoklī ir lielākā
ūdenssaimniecības
daļa no esošajiem
pakalpojumu lietotājiem ūdensvadiem.
nepārtrauktu dzeramā
Ūdensapgādes sistēmas
ūdens piegādi, kvalitatīvu cauruļvadu bojājumu dēļ
dzeramo ūdeni un
pazeminās spiediens, nav
samazina ūdens
atbilstošs plūsmas ātrums
zudumus.
un notiek biežas avārijas.
Notekūdeņu attīrīšanas
Šobrīd notekūdeņi tiek
kvalitātes nodrošinājums. daļēji attīrīti caur BIO-450,
Notekūdeņu attīrīšana
kas ir nepamatoti liels
atbilstoši MK noteikumu priekš Gardenes
Nr. 34 „Noteikumi par
notekūdeņu apjomiem.
piesārņojošu vielu
Turklāt pēc attīrīšanas
emisiju ūdenī”
notekūdeņi neatbilst MK
(22.01.2002) prasībām un noteikumiem Nr.34.
LR MK noteikumu
Nr.362 „Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli”
(02.05.2006) prasībām.

Nodrošina ūdens
Kritiskā stāvoklī ir lielākā
atdzelžošanas procesā
daļa no esošajiem
radušos skalošanas ūdeņu kanalizācijas vadiem.
novadīšanu novadgrāvī.
Kanalizācijas sistēmas
Līdz ar to centralizētā
cauruļvadu bojājumu dēļ ir
kanalizācijas sistēma
liela notekūdeņu infiltrācija
netiks noslogota ar
gruntī, kas var izraisīt
ūdeņiem, kurus nav
grunts izskalošanos.
nepieciešams attīrīt
notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās.
4. Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta
Gardenes ciemā" finansēšanā 2012.-2014.gados nodrošināt Dobeles novada domes
galvojumu SIA „Dobeles ūdens” finansējumam 409 170,24 LVL (četri simti deviņi
tūkstoši viens simts septiņdesmit lati 24 santīmi) apmērā.

K2 Kanalizācijas
cauruļvadu
rekonstrukcija

Esošo cauruļvadu
rekonstrukcija,
d=200.

5. Uzdot SIA „Dobeles ūdens” sagatavot projekta iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai
285 077,62 LVL.
6. Uzdot SIA „Dobeles ūdens" organizēt investīciju projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā" sagatavošanu un
realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus
atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.179/11
Par komisijas darbības izbeigšanu

Saskaņā ar likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem“ 11.panta pirmo daļu (2011.gada 31.marta likuma redakcijā, kas
stājās spēkā 2011.gada 1.jūlijā), kas nosaka, ka politiski represētās personas statusu piešķir
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZBEIGT Dobeles novada pašvaldības Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās
kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas darbību.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.180/11

Par darba līguma uzteikumu Dobeles 2.vidusskolas direktorei I.Zaķei
Ievērojot to, ka atbilstoši Dobeles novada domes 2011.gada 10.februāra lēmumam Nr.32/2
„Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju” tiek reorganizētas Dobeles
Amatniecības vidusskola un Dobeles 2.vidusskola, izveidojot jaunu pašvaldības profesionālās un
vispārējās vidējās izglītības iestādi - Dobeles profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un ar
2011.gada 1.septembri tiek lividēts Dobeles 2.vidusskolas direktora amats, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,
Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu un ceturto daļu, 104.pantu, kā arī Dobeles novada
pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 „Dobeles novada pašvaldības

nolikums” 69.punktā, Dobeles novada izglītības pārvaldes nolikuma 12.4. un 12.6.2.apakšpunktā
noteikto, ņemot vērā Dobeles novada domes 2011.gada 2.jūnija lēmumu Nr.145/8 „Par Dobeles
profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora iecelšanu amatā” un Izglītības un zinātnes
ministrijas 2011.gada 9.marta vēstuli „Par saskaņošanu” un 2011.gada 18.jūlija vēstuli Nr.114/3978 „Par saskaņojumu”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
PILNVAROT Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāju Gunti Safranoviču:
1. līdz 2011. gada 1.augustam sagatavot un izsniegt Dobeles 2.vidusskolas direktorei Irēnai
Zaķei darba līguma grozījumus un uzteikumu, atbilstoši Darba likuma 98.panta pirmajā
daļā noteiktajam, ka darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas, ja darbinieks nepiekritīs tās
turpināt atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem;
2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Irēnu Zaķi, ja
viņa nepiekritīs tās turpināt atbilstoši piedāvātajiem darba līguma grozījumiem.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.181/11

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1. Papildināt 6.pielikumu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:
„9. Dobeles Amatu mājas telpu noma:
9.1. telpu noma radošajām darbnīcām par vienu nodarbību
(stundā)
9.2. telpu noma pasākumiem (stundā)
10. Dobeles Amatu mājas apmeklējums:
10.1. ieejas maksa izstāžu zālē (personai)
10.2. ekskursija pa Amatu māju (personai)
10.3. dalība radošajās darbnīcās (personai par vienu
radošo darbnīcu)
10.4. ekskursija pa Amatu māju ar dalību radošajās
darbnīcās un meistarklasēs saskaņā ar piedāvāto
programmu (personai):
pieaugušajiem
skolēniem

5,00
10,00

0,30
0,50
1,00

1,50
1,00”

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.182/11

Par priekšfinansējuma piešķiršanu Dobeles novada izglītības iestādēm Mūžizglītības
programmas Comenius apakšprogrammas projektu īstenošanai
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un apstiprinātajiem
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 2011.gada konkursa Comenius apakšprogrammas
aktivitātes „Comenius daudzpusējās partnerības” rezultātiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PIEŠĶIRT priekšfinansējumu, iekļaujot to 2012.gada budžetā, Mūžizglītības programmas
Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Comenius daudzpusējās partnerības” projektu
īstenošanai šādām Dobeles novada izglītības iestādēm:
1.1. Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde „Minkuparks” – projekts „Journey in the fairy tale
world” (Ceļojums pasaku valstībā), projekta Nr.2011-1-BG1-COM06-04946 7, kopējais
finansējums 21000 EUR, priekšfinansējums 4200 EUR;
1.2. Dobeles sākumskola – projekts „We learn how to live healthy and interesting” (Mēs
mācāmies, kā dzīvot veselīgi un interesanti), projekta Nr.2011-1-LV1-COM06-02156 1,
kopējais finansējums 21000 EUR, priekšfinansējums 4200 EUR;
1.3. Dobeles Kristīgā pamatskola – projekts „If all the world`s children connect hands“ (Ja visi
pasaules bērni sadotos rokās), projekta Nr.2011-1-LV1-COM06-02131 1, kopējais
finansējums 21000 EUR, priekšfinansējums 4200 EUR;
1.4. Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Valodiņa” – projekts „Surfing for a Green
Europa” (Mēs par zaļu Eiropu), projekta Nr.2011-1-ES1-COM06-34485 2, kopējais
finansējums 21000 EUR, priekšfinansējums 4200 EUR;
2. UZDOT 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.punktā minēto iestāžu vadītājiem slēgt līgumu ar Valsts izglītības
aģentūru par projekta īstenošanu un kārtot apstiprinātā projekta dokumentāciju.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.183/11

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības
budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības budžets
2011.gadam””.
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr.183/11
(protokols Nr.11)

2011.gada 28.jūlijā

Saistošie noteikumi Nr.16

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2011.gadam”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2011.gadam” šādus grozījumus:
1.Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos 11 838 298 latu
apmērā, izdevumos 13 923 972 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos
līdzekļus 482 285 latu apmērā, sadalījumu pa ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un
2. pielikumu.”
2.Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
3. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
4. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2011.gada 1.janvāri
1 438 310 latu apmērā, uz 2012.gada 1.janvāri 154 494 latu apmērā.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 28.jūlijā

Nr.184/11

Par projekta „Kā kļūt par censoni un cīnītāju (Gundars Ķeniņš-Kings)” iesnieguma
iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības un
zinātnes ministrijas 2011.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.324 „Par projektu konkursu inovācijas
īstenošanai izglītībā 2011.gadā”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
ATĻAUT pašvaldības iestādei „Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta
centrs” iesniegt projekta „Kā kļūt par censoni un cīnītāju (Gundars Ķeniņš-Kings)” iesniegumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā atklātā projektu konkursā inovāciju
īstenošanai izglītībā, nosakot kopējo projekta finansējumu 2500,00 LVL, kur valsts budžeta
finansējums ir 100% apmērā.
Domes priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

