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Nr.148/9

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Līdumi”, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 9.jūnijā saņemts xxxxxx, dzīvo xxxxx, xxxxx, iesniegums
ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Līdumi”, Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā, sadalīšanai divās zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Līdumi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1997.gada 20.maijā
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.201, uz
xxxxx xxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 20,5 ha, kadastra apzīmējums
4672 005 0112.
2. xxxxxx xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Līdumi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā,
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0112 20,5 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 19.maija lēmumu Nr.19 atļauj izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Līdumi” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi VSIA “Latvijas Valsts mērnieks”.
4. 2011.gada 9.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 „Līdumi”,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, divās atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 10,5 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 10,5 ha:
3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
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;
3.1.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.4. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām
un kabeļu kanalizāciju;
3.1.5. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem.
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.
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Nr.149/9
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 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:
IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Saules”, Auru pagastā, Dobeles
novadā, kadastra apzīmējums 4646 002 0030, ar platību 25,4 ha:
1.1. zemesgabalu „Saules”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 002
0030, ar platību 15,9 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.2. zemesgabalu „Pļavas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 9,5 ha platībā, nosakot zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 30.jūnijā

Nr.150/9
Par zemesgabalu apvienošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
APVIENOT nekustamā īpašuma „Senlejas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, divas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0389, 11,2 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 4680
003 0394, 3,8 ha platībā, IZVEIDOJOT vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4680 003
0389, 15,0 ha kopplatībā.
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Nr.151/9

Par ēku un būvju „Oliņas”, Bikstu pagastā uzturēšanai nepieciešanās platības noteikšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 20.jūnijā saņemto xxxx xxxx, deklarētā
dzīves vieta: xxxxxxx, iesniegumu par piesaistāmās platības noteikšanu ēku un būvju īpašumam
„Oliņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā.
Izvērtējusi tās rīcībā esošo dokumentus, Dobeles novada dome konstatē:
Ēkas un būves „Oliņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, pieder xxxxxxx.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, minētais zemesgabals piekrīt Dobeles novada
pašvaldībai.
Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību“ 14.panta 3.punktā
noteiktajam ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir
uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ēkas uzceltas vai augļu dārzs (koki) iestādīts uz valstij
vai pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes, kas atbilstoši likumam piešķirta pastāvīgā
lietošanā zemes reformas laikā.
Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 13.pantā noteikts, ka ēkas
(būves), kas saskaņā ar likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantu ir patstāvīgs
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā.
Minētā likuma 15.pantā noteikts, ka ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas
(būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam
pievienojams robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes
gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu.
Ievērojot minēto, saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”
15.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT ēku un būvju īpašumam „Oliņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
piesaistāmo zemes platību 0,6 ha un apstiprināt zemes robežu plānu.
2. 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.
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Nr.152/9
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.2.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Zebrenes pagasta teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
(kods 0901), šādām zemes vienībām Dobeles novadā:
1.1.kadastra apzīmējums 4698 004 0139, platība 1,80 ha, Zebrenes pagastā;
1.2.kadastra apzīmējums 4698 004 0140, platība 0,90 ha, Zebrenes pagastā.
2. 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 30.jūnijā

Nr.153/9
Par īpašuma atsavināšanu

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, likumā „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
neapbūvēta zemesgabala „Galenieki 155”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 0,1469 ha platībā ar
kadastra Nr.4660 006 0155 atklātās izsoles rezultātus.
2.
PĀRDOT xxxxx xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, neapbūvētu zemesgabalu „Galenieki
155”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 0,1469 ha platībā ar kadastra Nr.4660 006 0155 par nosolīto
cenu Ls xxxxxx (xxxxxxx).

LĒMUMS
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Nr.154/9

Par līdzekļu piešķiršanu no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt no Dobeles novada pašvaldības 2011.gada budžetā neparedzētiem izdevumiem
plānotajiem līdzekļiem 1000 latus Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra
dienas centra pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem „Stariņš” sanitāri higiēnisko telpu
Brīvības ielā 11, Dobelē, remontam.

2. UZDOT Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Sandrai Rasiņai sagatavot grozījumus
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada budžetā izskatīšanai domes sēdē.

LĒMUMS
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Nr.155/9

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles autobusu parks”
pamatkapitālā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas
1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IEGULDĪT SIA „Dobeles autobusu parks” pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības
mantu - Dobeles autoostas ēkas WC bloku, Stacijas laukumā 1, Dobelē, kura vērtība ir Ls 24535,16
(divdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci lati 16 santīmi).
2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šajā lēmumā minēto
būvniecības objektu – Dobeles autoostas ēkas WC bloku.
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Nr.156/9

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles enerģija”
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 „Dobeles enerģija” pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības mantu:
1.1. Krimūnu pagasta, Krimūnu ciemā atrodošos pamatlīdzekļus Ls 33441,89 (trīsdesmit trīs
tūkstoši četri simti četrdesmit viens lats 89 santīmi) vērtībā, saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. nekustamo īpašumu - zemi Krimūnu pagasta, Krimūnu ciemā 0,7267 ha kopplatībā ar
bilances vērtību Ls 2747,00 (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit septiņi lati), saskaņā
ar 2 pielikumu.

2.

Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šā lēmuma 1.punktā minēto
mantu.

1.pielikums
Dobeles novada domes 2011.gada 30.jūnija
lēmumam Nr.156/9
Nododamo pamatlīdzekļu saraksts
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Nosaukums
Katlu māja
„Krimūnas”
(zemes gabala
kadastra Nr.
46720050180)
Siltumtrase uz
skolu

Metāla žogs

31.12.2009.

35887,00

8571,97

Atlikusī
vērtība,
Ls,
uz
01.06.2011.
27315,03

31.12.2009.

8082,00

2922,21

5159,79

02.12.2009.

1066,01

98,94

967,07

45035,01

11593,12

33441,89

Iegādes
gads

Adrese
Krimūnas,
Krimūnu
pagasts,
Dobeles
novads
Krimūnas,
Krimūnu
pagasts,
Dobeles
novads
Krimūnas,
Krimūnu
pagasts,
Dobeles
novads

KOPĀ

Sākotnējā
vērtība, Ls

Nolietojums
Ls,
uz
01.06.2011.

2.pielikums
Dobeles novada domes 2011.gada 30.jūnija
lēmumam Nr.156/9
Nododamā nekustamā īpašuma sarakts

Nr.
p.k.

1.

2.

Nekustamā
īpašuma
kadastra
numurs

46720050180

46720050180
KOPĀ

Nekustamā
īpašuma
nosaukums
Zemesgrāmatas
nodalījuma
numurs

Zeme zem ēkām
un būvēm
Nr.100000457927

Pārējā zeme
Nr.100000457927

Adrese

Krimūnas,
Krimūnu
pagasts,
Dobeles
novads
Krimūnas,
Krimūnu
pagasts,
Dobeles
novads

Objekta
nosaukums

Krimūnu
katlu māja

Krimūnu
katlu māja

Zemes
vienības
kopplatība,
ha

Zemes
vienības
kadastrālā
vērtība, Ls,
uz
01.06.2011.g

0,6509

2460,00

2460,00

0,0758
0,7267

287,00
2747,00

287,00
2747,00

Zemes
vienības
bilances
vērtība, Ls

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 30.jūnijā

Nr.157/9

Par Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība” nosaukuma maiņu un nolikuma
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un 26.panta pirmo daļu Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1.
Mainīt Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība” nosaukumu uz Dobeles
pirmsskolas izglītības iestāde „Spodrītis”.
2.
(pielikumā).

Apstiprināt

Dobeles

pirmsskolas

izglītības

iestādes

„Spodrītis”

nolikumu

3.
Uzdot Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājam Guntim Safranovičam
sagatavot un iesniegt dokumentus LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts
dienestam grozījumu veikšanai Izglītības iestāžu reģistrā.

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Reģ.Nr. 90009115092
Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv

Pielikums
Dobeles novada domes
2011.gada 30.jūnija
lēmumam Nr.157/9
APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2011.gada 30.jūnija
lēmumu Nr.157/9
Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis”
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Spodrītis” (turpmāk tekstā – PII) ir Dobeles novada domes (turpmāk tekstā
– Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.
2. PII atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā un ir tās struktūrvienība.
3. PII darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, Dibinātāja
lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums.
4. PII ir zīmogs ar PII nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts
ģerboni”.
5. PII adrese ir Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701.
6. PII nav juridiskās personas statuss.
II. Darbības mērķi un galvenie uzdevumi
7. PII darbības mērķi un galvenos uzdevumus nosaka 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.709
„Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.
III. PII īstenojamās izglītības programmas
8. PII īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111. PII var patstāvīgi īstenot interešu izglītības
programmas.
IV. Izglītības procesa organizācija
9. Izglītības procesa organizāciju PII nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz to pamata izdotie
Ministru kabineta noteikumi un citi ārēji un iekšējie normatīvi akti.
10. PII darbojas grupas ar latviešu mācību valodu bērniem no 1 gada 6 mēnešu līdz 7 gadu vecumam.
11. Grupu komplektēšana notiek katru gadu no 1. jūnija līdz 15. augustam.
12. Bērnu uzņemšana un atskaitīšana PII notiek saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību.
13. PII noteikts šāds maksimālais bērnu skaits grupās:
13.1. vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem – 16 bērni;
13.2. vecumā no 3 līdz 5 gadiem –
24 bērni.
13.3. vecumā no 5 līdz 7 gadiem –
24 bērni.
14. PII darba laiks: darba dienas no 7.30 līdz 19.30.
15. PII organizējamo pedagoģisko procesu un izglītības saturu nosaka 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta
noteikumi Nr.709 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
16. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka PII iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties uz Izglītības likuma 54.un
55.pantiem.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

17. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums,
Darba likums, Darba aizsardzības likums un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.
VII. PII padomes
18. Sabiedrības, Dibinātāja, vecāku un PII sadarbības nodrošināšanai izveido PII padomi, kura darbojas saskaņā ar PII
vadītāja apstiprinātu PII padomes nolikumu.
19. Ar pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido PII pedagoģisko padomi, kura darbojas saskaņā ar
PII vadītāja apstiprinātu PII pedagoģiskās padomes nolikumu.
VIII. PII iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība
20. PII izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem.
21. PII nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina Dibinātājs, Dobeles novada Izglītības
pārvalde, PII padome, Pedagoģiskā padome un vadītājs. Grozījumus Iestādes nolikumā apstiprina ar Dibinātāja
lēmumu.
22. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina vadītājs, saskaņojot ar Iestādes padomi un arodbiedrību.
23. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina vadītājs, saskaņojot ar Iestādes padomi.
24. Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina vadītājs, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.
25. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi.
26. PII tiesiskumu nodrošina tās vadītājs, kuru amatā ieceļ Dibinātājs.
27. Vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dobeles novada Izglītības pārvaldē.
28. PII pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt PII vadītājam.
IX. PII saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība
29. PII finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, kā arī citi normatīvie akti.
30. PII ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīviem aktiem, ja tas netraucē vispārējās
izglītības programmu īstenošanu.
31. PII vadītājs ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām Dobeles novada Izglītības
pārvaldes izsniegto pilnvaru ietvaros.
32. PII budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.
33. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie akti. Grāmatvedības uzskaiti veic
Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
X. PII reorganizācijas un likvidācijas kārtība
34. PII reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
XI. Citi būtiski noteikumi
35. PII pedogogus un citus tās darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo PII vadītājs.
36. PII kārto lietvedību, obligāto dokumentāciju, arhīvu, atskaites atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
37. PII sagatavo pārskatus un atskaites Valsts statistikas pārvaldei, Izglītības un zinātnes ministrijai, Dobeles novada
Izglītīnas pārvaldei.
38. PII savā darbā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:
38.1. attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādes higiēnas normu un noteikumu ievērošanu;
38.2. attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.
XII. Noslēguma noteikums
39. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 24.septembrī (lēmums Nr.154/10) apstiprināto
pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība” nolikumu.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 30.jūnijā

Nr.158/9

Par Dobeles olimpisko sporta veidu centra koncepcijas apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, lai nodrošinātu tālāku
Dobeles novada sporta bāzu attīstību un stadiona rekonstrukciju, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dobeles olimpisko sporta veidu centra izveides koncepciju (pielikumā).

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 30.jūnijā

Nr.159/9

Par projekta „Aprūpes mājās biroja pakalpojumu mobilitātes attīstība” iesnieguma
iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 11.aprīļa noteikumu Nr.192 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas apakškārtu”, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. IESNIEGT projekta „Aprūpes mājās biroja pakalpojumu mobilitātes attīstība” (turpmāk –
projekts) iesniegumu Labklājības ministrijas izsludinātai atklātu projektu iesniegumu atlasei
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
reģionos” otrās kārtas apakškārtu, nosakot kopējo projekta finansējumu 90 000 LVL, kas ir 100%
apmērā ir Eiropas Sociālā fonda finansējums.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā iekļaut projekta ieviešanai nepieciešamo
priekšfinansējumu:
2.1. 2012.gada budžetā - 45000 LVL apmērā,
2.2. 2013.gada budžetā - 45000 LVL apmērā.
3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 90 000 LVL apmērā,
paredzot atmaksu līdz 2014.gada 30.decembrim.
4. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
5. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 30.jūnijā

Nr.160/9

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā“ apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Zvejniecības
likuma 10.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Nolikums par
licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā“ (pielikumā).
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes 2011.gada 30.jūnija
lēmumu Nr.160/9 (protokols Nr.9)
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.15
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā“
Izdoti saskaņā ar MK 2003.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 13.punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā
Vipēda ezerā” (pielikumā)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Zemgale“.
3. Saistošie noteikumi publicējami Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv.
Domes priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 30.jūnijā

Nr.161/9

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu, 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 2008.gada 28.jūlija 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 „Vides Konsultantu Aģentūra” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā”
2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu, kas atspoguļots tehniski ekonomiskajā
pamatojumā.
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
SIA “Dobeles ūdens” līdzfinansējums

LVL
389 812,03

ERAF finansējums

271 590,36

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

70 293,97

319 518,06
47 927,70

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
Pasākuma
(investīciju
Tehnoloģisko iekārtu
Pasākuma mērķis
raksturojums
projekta
raksturojums
(veicamie uzdevumi)
komponente)
Nodrošināt
1. Artēziskā urbuma
- 1 tamponēts urbums
Ūdens
ūdensapgādes
“Krimūnas 1”
(Urbuma tamponāža
ņemšanas
pakalpojumu drošību un tamponēšana;
atbilstoši likumdošanā
vietas
noteiktajām normām);
sakārtošana nepārtrauktību atbilstoši 2. Artēziskā urbuma
Dzeramā ūdens
“Krimūnas 2”

Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)

Pasākuma mērķis
direktīvas (DzŪD)
98/83/EC 4.1 un 6.1a
panta prasībām.
Samazināt ūdens
resursu piesārņošanas
risku.

Ū2
Ūdensapgādes
sistēmas
rekonstrukcija

K1
Kanalizācijas
sistēmas
rekonstrukcija

Pasākuma
raksturojums
(veicamie uzdevumi)
rekonstrukcija;
3. Jauna artēziskā
urbuma izbūve
artēziskās akas
“Krimūnas 2” apkārtnē

Tehnoloģisko iekārtu
raksturojums
- 1 rekonstruēts urbums
(Urbuma rekonstrukcija:
artēziskās akas galvas,
sūkņa, vertikālā vada
nomaiņa, urbuma skalošana,
vertikālā vada nomaiņa,
frekvenču pārveidotāja
uzstādīšana, spiedtvertnes
V=1m3 uzstādīšana
hidraulisko triecienu
dzēšanai, SCADA savienota
ar SIA "Dobeles ūdens"
esošo SCADA sistēmu,
paredzot arī USI un vecā
urbuma pieslēgšanu
sistēmai.);

- 1 jauns urbums (artēziskā
urbuma ierīkošana (akas
nepieciešamais debits 2 l/s,
dziļums 65 m),
pusiedziļinātā artēziskās
akas paviljona izbūve,
artēziskās akas galvas ar
ūdens skaitītāju montāža,
neattīrītā ūdens cauruļvada
izbūve, urbuma pievienošana
centrālajai SCADA sistēmai,
labiekārtošanas darbi
330m2);
Nodrošināt
1. Ūdensvada
- Rekonstruēts 912 m
ūdensapgādes
rekonstrukcija 912m
ūdensvads (Ūdensapgādes
pakalpojumu drošību un
cauruļvadiem jāatbilst
nepārtrauktību
(sertifikācija, atļaujai
pilnvērtīga un tīra
izmantot ūdensapgādei,
dzeramā ūdens piegādi
materiālam, diametri no līdz,
patērētājiem atbilstoši
precizējami TP izstrādes
DzŪD 98/83/EC 4.1 un
laikā) paredzamais materiāls
6.1a panta prasībām.
ūdensvadam PE Ø110; 63;
32);
Nodrošināt atbilstošu 1. Esošo kanalizācijas - 934 m rekonstruēts
notekūdeņu attīrīšanas tīklu rekonstrukcija 934 kanalizācijas tīkls
sistēmu atbilstoši
m;
(paredzēta kanalizācijas
Komunālo notekūdeņu
rekonstrukcija no PP
attīrīšanas direktīvas
2. NAI rekonstrukcija materiāla caurulēm Ø200;
(KNAD) 91/271/EEC un esošo biodīķu,
160);
3.1.pantam un novērst rekonstrukcija.
grunts, gruntsūdeņu un
- Rekonstruēts NAI

Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)

Pasākuma mērķis
virszemes ūdeņu
piesārņošanu ar
neattīrītiem
notekūdeņiem no
tiešajām izplūdēm,
septiķiem un
izvedamajām bedrēm
atbilstoši ŪSD
2000/60/EC
pamatnostādnēm.

Pasākuma
raksturojums
(veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko iekārtu
raksturojums

3. Kanalizācijas
komplekts ar jaudu 50m3/dnn
pārsūknēšanas stacijas (Esošo iekārtu rekonstrukcija
izbūve 1 gab.
plānota kā jaunu iekārtu
izbūve Q=50 m3/dnn, blakus
4. Kanalizācijas
esošajām iekārtām.
spiedvada izbūve 180 m Izbūvējamo iekārtu sastāvs:
anaerobā fermentācijas zona
(denitrifikācijas zona),
aerobā zona (nitrifikācijas
zona), otrējais nostādinātājs,
aerācijas sistēma,
kompresors.)
-Izbūvēta 1 gab. KSS
(Kanalizācijas pārsūknēšanas
stacija KSS, polipropilēna
aka Ø1000, H=6 m ar nep.
kanalizācijas sūkņu
parametriem . Sūknētavā
papildus paredzēt uzstādīt uz
ieplūstošā sadzīves
kanalizācijas kolektora
noslēgarmatūru un lielo
frakciju ķērējkasti - restes.
Sūknētavā paredzēts viens
darba un viens rezerves
sūknis. KSS izmaksās
ietverta arī elektroapgāde,
labiekārtošanas darbi ,
SCADA savienota ar SIA
"Dobeles ūdens" esošo
SCADA sistēmu, plūsmas
mērītāja akas izbūve )
- Izbūvēts 180 m
kanalizācijas spiedvads
(Jauna kanalizācijas
spiedvada izbūve, L=180m,
PE Ø110)

4. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā” finansēšanā 2011.2013.gados nodrošināt Dobeles novada domes galvojumu SIA „Dobeles ūdens” finansējumam
389 812,03 LVL (trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit lati 03 santīmi)
apmērā.
5. Uzdot SIA „Dobeles ūdens” sagatavot projekta iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai
271 590,36 LVL.
6. Uzdot SIA „Dobeles ūdens” organizēt investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles
novada Krimūnu ciemā” sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās

informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma
saņēmējam.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.300/17 „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projektu īstenošanai”.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 30.jūnijā

Nr.162/9

Par Dobeles novada attīstības programmas 2011.-2014.gadam 1.redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 10.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Dobeles novada attīstības programmas 2011.-2014.gadam publisko apspriešanu.
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai organizēt Dobeles novada attīstības programmas
2011.-2014.gadam publisko apspriešanu laikā no 2011.gada 4.jūlija līdz 2011.gada 3.augustam.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 30.jūnijā

Nr.163/9

Par Dobeles novada pašvaldības 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par budžetu
un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 30.jūnijā

Nr.164/9

Par projekta iesnieguma „Sporta un atpūtas laukums „Zaļkalni”” iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 18.1.apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. Iesniegt projekta „Sporta un atpūtas laukums „Zaļkalni”” (turpmāk – projekts)
iesniegumu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā projektu iesniegumu atlases 4.kārtā
Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009. - 2013.gadam pasākumam „Lauku ekonomikas un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, nosakot kopējo
projekta finansējumu 10 000 LVL ar PVN, t.sk. ELFLA finansējums – 9 000 LVL (90%), Dobeles
novada pašvaldības līdzfinansējums – 1 000 LVL (10%).
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā iekļaut projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu 8
000 LVL (t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 1 000 LVL un priekšfinansējums 7 000 LVL ) Dobeles
novada pašvaldības 2012.gada budžetā.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā pieprasīt avansa maksājumu 20% apmērā no projekta
kopējā finansējuma.
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Par projekta „Dobeles novada Auru pagasta ceļa Nr.14 autoceļš P103 – Vildavas
rekonstrukcijas 1.kārta” iesnieguma iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un Ministru kabineta 2008.gada
14.jūlija noteikumu Nr.556 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas
Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” 61.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. IESNIEGT projekta „Dobeles novada Auru pagasta ceļa Nr.14 autoceļš P103 – Vildavas
rekonstrukcijas 1.kārta” (turpmāk – projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākumā „Pakalpojumi ekonomikai
iedzīvotājiem”, nosakot kopējās izmaksas 14 754,30 LVL, tajā skaitā, kopējās attiecināmās
izmaksas – 12 093,69 LVL –, kas 100% apmērā ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējums, un kopējās neattiecināmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodoklis 2 660,61 LVL
apmērā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā iekļaut projekta ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu
14 754,30 LVL apmērā 2011.gada budžetā.
3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 14 755 LVL apmērā, paredzot
atmaksu līdz 2012.gada 29.jūnijam.
4.

Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.

5.

Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs
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