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DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dobelē
31.07.2014.

Nr.7

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta plkst. 14.00
Sēdi vada:
Protokolē:

novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
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,
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja LAILA ŠEREIKO, Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO, sabiedrisko
attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, datortīklu administrators GINTS DZENIS, Kultūras un
sporta pārvaldes sporta nozares vadītāja VERA ERIKSONE
Sēdē piedalās: Dobeles Mūzikas skolas direktora amata kandidāts JĀNIS ALMANIS, Saldus
novada iedzīvotāja Ilze Māra Kalniņa, laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore Ligita Dāvidsone
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtība:
1 (183/7)
2 (184/7)
3 (185/7)
4 (186/7)

Par nekustamā īpašuma “Parūķa Dzirnavas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Skolas iela 15, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma “Apīņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

5 (187/7)
6 (188/7)

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 “Dainās”, Penkules pagastā, Dobeles novadā
pieņemšanu dāvinājumā

7 (189/7)

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

8 (190/7)

Par nekustamo īpašumu apvienošanu.

9 (191/7)
10 (192/7)
11 (193/7)
12 (194/7)
13 (195/7)
14 (196/7)
15 (197/7)
16 (198/7)
17 (199/7)
18 (200/7)
19 (201/7)

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 Elektrības ielā 3, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.49 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaprāļi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saules” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Celmāji” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Villikas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vācpēteri” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ģīgumi 3” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu

20 (202/7)

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu

21 (203/7)

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

22 (204/7)

Par Māras Rozentāles atbrīvošanu no direktores amata

23 (205/7)

Par Jāņa Almaņa iecelšanu amatā

24 (206/7)

Par Laimoņa Magones atbrīvošanu no amata

25 (207/7)

Par Veras Eriksones iecelšanu amatā

26 (208/7)

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.236/13
“Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”

27 (209/7)

Par Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nolikumu apstiprināšanu

28 (210/7)
29 (211/7)

Par Dobeles novada vispārējas izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas 2010.2015.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā
Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada
pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”” iesnieguma iesniegšanu

30 (212/7)
31 (213/7)
32 (214/7)

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada
pirmsskolas izglītības iestādē „Naudīte”” iesnieguma iesniegšanu
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā Nr.12/1 “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām”
Par līdzekļu piešķiršanu

1.
Par nekustamā īpašuma „Parūķa Dzirnavas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Parūķa Dzirnavas” Krimūnu pagastā 6,7
ha platībā sadalīšanai trīs zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.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 ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.183/7 pielikumā)
2.
Par nekustamā īpašuma „Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā 37,6 ha
platībā sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.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 ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.184/7 pielikumā)

3.
Par nekustamā īpašuma Skolas iela 15 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
Skolas iela 15 Auru pagastā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosakot īpašumu lietošanas
mērķus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā 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, K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.185/7 pielikumā)
4.
Par nekustamā īpašuma “Apīņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Apīņi” Annenieku pagastā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosakot īpašumu lietošanas
mērķus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā 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, K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.186/7 pielikumā)
5.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Liepājas šosejā 27A, Dobelē 3040 kv.m.
platībā atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to uz
zemesgabala esošo ēku īpašniekam - SIA “Sigma Dobele”.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, 8.panta trešo daļu, 44.panta ceturto daļu un Pārejas noteikumu 11.punktu, kā arī
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 15. un 38.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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.187/7 pielikumā)
6.
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 “Dainās”, Penkules pagastā, Dobeles novadā
pieņemšanu dāvinājumā
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma privatizēta dzīvokļa Nr.7 “Dainās”, Penkules pagastā pieņemšanu dāvinājumā no dzīvokļa
īpašnieka – vientuļa pensionāra, pretī sniedzot viņam ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu
pansionātā “Tērvete”.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktiem,
21.panta pirmās daļas 17.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, K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.188/7 pielikumā)
7.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas
mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Ūdenstornis” Miltiņos, Bērzes pagastā zemes vienībai 0,48 ha
platībā, nekustamā īpašuma “Alkšņi” Zebrenes pagastā zemes vienībai 14,8 ha platībā un
nekustamā īpašuma “Kauladīķi” Zebrenes pagastā zemes vienībai 11,6 ha platībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā 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.punktu 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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.189/7 pielikumā)
8.
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamo īpašumu „Spodrīši” 1,1 ha platībā un „Spodrīši 13\33” 0,0908 ha platībā, kas atrodas
Naudītes pagastā, apvienošanu, par lietošanas mērķa un nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotajam zemesgabalam
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā 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, K.ĻAKSA,
S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.190/7 pielikumā)
9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.30 Krasta ielā 11, Dobelē atsavināšanu, par Īpašuma
konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.191/7 pielikumā)
10.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.11 Elektrības ielā 3, Dobelē atsavināšanu, par
Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.192/7 pielikumā)
11.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.49 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.11 Elektrības ielā 3, Dobelē atsavināšanu, par
Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei.

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.193/7 pielikumā)
12.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15 Bērzes ielā 32, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Nr.15 Bērzes ielā 32, Dobelē pārdošanu
atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus
un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.194/7 pielikumā)
13.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaprāļi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Kaprāļi” Bērzes pagastā 0,2317 ha platībā
pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā 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 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 17
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA,
S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.195/7 pielikumā)

14.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saules” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Saules”, Bērzes pagastā 0,0297 ha platībā
atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to bijušajam
zemes lietotājam, ar kuru noslēgts zemes nomas līgums.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 8. panta septīto daļu, 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.196/7 pielikumā)
15.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Celmāji” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Celmāji” Bērzes pagastā 1,29 ha platībā
pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.197/7 pielikumā)
16.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Vārpas”, Bērzes pagastā 21,5 ha platībā
atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to
zemesgabala nomniekam, kura tiesiskajā valdījumā atrodas uz zemesgabala esošās ēkas.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.198/7 pielikumā)
17.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Villikas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Villikas” Naudītes pagastā, kas sastāv no divām
zemes vienībām 87,4 ha un 2,8 ha platībā, pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma
konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma
atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.199/7 pielikumā)
18.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vācpēteri” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Vācpēteri” Naudītes pagastā, kas sastāv no zemes
vienības 0,96 ha platībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas ar 5 dzīvokļu īpašumiem un
saimniecības ēkas, pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai
apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.200/7 pielikumā)

19.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ģīgumi 3” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – viendzīvokļa dzīvojamās mājas “Ģīgumi 3” Bērzes pagastā 44,7 kv.m.
platībā atsavināšanu, pārdodot to zemesgabala “Ģīgumi” Bērzes pagastā, uz kura atrodas minētā
māja, īpašniekam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā 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 11.panta otro daļu, 14.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR –
(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.201/7 pielikumā)
20.
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par dzīvojamās mājas Puķu ielā
1, Dobelē, kas sastāv no 18 dzīvokļu īpašumiem, to sastāvā ietilpstošās zemes 1563 kv.m. platībā
un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 371 kv.m. platībā, pārvaldīšanas
tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Puķu māja”.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 22.jūlijā 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 Puķu ielā 1,
Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 30.novembra kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Puķu māja”,
reģ.Nr.40008142342, 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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.202/7 pielikumā)
21.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu - vienistabas dzīvokļa Nr.2 Uzvaras ielā 10A, Dobelē 24,7 kv.m. platībā,
neapbūvēta zemesgabala “Jaunzemnieki 329” Auru pagastā 0,3823 ha platībā un neapbūvēta
zemesgabala Liepājas šoseja 25A Dobelē 5610 kv.m. platībā 23.07.2014. izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 24.jūlijā un apstiprināta
tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 17
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
K.ĻAKSA,
S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.203/7 pielikumā)
22.
Par Māras Rozentāles atbrīvošanu no direktores amata
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par Māras Rozentāles
atbrīvošanu no Dobeles Mūzikas skolas direktores amata ar 2014.gada 31.jūliju.
Jautājums izskatīts Sociālās un Izglītības, kultūras un sporta komiteju kopīgajā sēdē
2014.gada 23.jūlijā un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Darba likuma 100.panta pirmo daļu,
ievērojot Māras Rozentāles iesniegumu, 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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.204/7 pielikumā)
23.
Par Jāņa Almaņa iecelšanu amatā
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par Jāņa Almaņa iecelšanu par
Dobeles Mūzikas skolas direktoru ar 2014.gada 1.augustu.
Jautājums izskatīts Sociālās un Izglītības, kultūras un sporta komiteju kopīgajā sēdē
2014.gada 23.jūlijā un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.205/7 pielikumā)
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS apsveic Jāni Almani ar iecelšanu Mūzikas skolas
direktora amatā.
Izsakās Jānis Almanis.
24.
Par Laimoņa Magones atbrīvošanu no amata
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par Laimoņa Magones
atbrīvošanu no Dobeles Sporta skolas direktora amata ar 2014.gada 31.jūliju.
Jautājums izskatīts Sociālās un Izglītības, kultūras un sporta komiteju kopīgajā sēdē
2014.gada 23.jūlijā un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu un Darba Likuma 100.panta pirmo
daļu, ievērojot Laimoņa Magones iesniegumu, 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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.206/7 pielikumā)
25.
Par Veras Eriksones iecelšanu amatā
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par Veras Eriksones iecelšanu
Dobeles Sporta skolas direktora amatā ar 2014.gada 21.augustu.
Jautājums izskatīts Sociālās un Izglītības, kultūras un sporta komiteju kopīgajā sēdē
2014.gada 23.jūlijā un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.207/7 pielikumā)
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS apsveic Veru Eriksoni ar iecelšanu Sporta skolas
direktores amatā.
Izsakās Vera Eriksone.
26.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.236/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par grozījumu izdarīšanu domes
2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.236/13 „Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu
nolikumu apstiprināšanu”, papildinot lēmumu ar jauniem - Krimūnu sākumskolas, Lejasstrazdu
sākumskolas un Naudītes pirmsskolas izglītības iestādes “Naudīte” nolikumiem, sakarā ar
domes lēmumiem par šo izglītības iestāžu pārveidošanu.
Jautājums izskatīts Sociālās un Izglītības, kultūras un sporta komiteju kopīgajā sēdē
2014.gada 23.jūlijā un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro 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,
K.ĻAKSA,
S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.208/7 pielikumā)
27.
Par Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nolikuma apstiprināšanu
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par sagatavoto Dobeles Jaunatnes
iniciatīvu un veselības centra nolikuma projektu.

Jautājums izskatīts Sociālās un Izglītības, kultūras un sporta komiteju kopīgajā sēdē
2014.gada 23.jūlijā 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 un Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu un 26.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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.209/7 pielikumā)
28.
Par Dobeles novada vispārējas izglītības iestāžu tīkla
attīstības koncepcijas 2010.-2015.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par novada vispārējās
izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas 2010.-2015.gadam jaunās redakcijas apstiprināšanu.
Iepazīstina ar aktualizēto koncepcijas projektu.
Jautājums izskatīts Sociālās un Izglītības, kultūras un sporta komiteju kopīgajā sēdē
2014.gada 23.jūlijā 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 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta
pirmo daļu un trešās 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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.210/7 pielikumā)
29.
Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada pirmsskolas
izglītības iestādē „Zvaniņš”” iesnieguma iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē
„Zvaniņš”” iesnieguma iesniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” piektajā
kārtā, nosakot, ka projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmērs ir 56 119,79 euro, t.sk., Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 47 701,82 euro jeb 84% no projekta kopējo
attiecināmo izmaksu summas un novada pašvaldības līdzfinansējums – 8 417,97 euro jeb 16%
no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Informē par projekta ietvaros plānotajām
aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 24.jūlijā 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 27.punktu un Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
nolikuma 3.3.2. un 28.14.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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.211/7 pielikumā)

30.
Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada pirmskolas
izglītības iestādē „Naudīte”” iesnieguma iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē
„Naudīte”” iesnieguma iesniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” piektajā
kārtā, nosakot, ka projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmērs ir 129 873,40 euro, t.sk., Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 110 392,39 euro jeb 85% no projekta kopējo
attiecināmo izmaksu summas un novada pašvaldības līdzfinansējums – 19 481,01 euro jeb 15%
no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Informē par projekta ietvaros plānotajām
aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 24.jūlijā 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 27.punktu un Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
nolikuma 3.3.2. un 28.14.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,
K.ĻAKSA, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.212/7 pielikumā)
31.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā Nr.12/1 “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām”
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu
izdarīšanu novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā Nr.12/1 “Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām”, papildinot SIA “Dobeles namsaimniekam”
deleģēto uzdevumu sarakstu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 24.jūlijā 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 pirmā 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,
K.ĻAKSA,
S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.213/7 pielikumā)
32.
Par līdzekļu piešķiršanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par finansējuma
piešķiršanu no pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem Zema enerģijas patēriņa ēkas tehniskā
projekta izstrādei un autoruzraudzībai, dotācijai SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”
pašvaldības teritoriju kopšanai, dotācijai SIA „Dobeles namsaimnieks” pašvaldības īpašumā
esošo neizīrēto dzīvokļu remontam un projekta „Integrētas praktisko apmācību bāzes
izveidošana celtniekiem Jonišķu un Apguldes skolās” realizācijai.

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 24.jūlijā 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 1., 2., 4. un 9.punktu, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 8.punktu, Dobeles novada domes
2013.gada 30.maija lēmumu Nr.141/5 „Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu
apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks”” un 2014.gada 23.janvāra lēmumu Nr.12/1 „Par
deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām”, 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,
K.ĻAKSA,
S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.214/7 pielikumā)
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Nr.183/7

Par nekustamā īpašuma „Parūķa Dzirnavas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 16.jūlijā saņemto Xxxx Xxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo „xxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Parūķa Dzirnavas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46720020061 6,7 ha platībā sadalīšanai trīs zemes
vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Parūķa Dzirnavas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī –
īpašums „Parūķa Dzirnavas”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
46720020061, platība 6,7 ha, 1998.gada 6.augustā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.295 uz Xxxx Xxxxxx vārda.
2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Parūķa Dzirnavas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46720020061, 6,7 ha platībā trīs zemes vienībās.
3. Īpašuma „Parūķa Dzirnavas” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles
novada pašvaldības būvvaldes 2014.gada 10.aprīļa sēdes Nr.8 lēmumu. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2014.gada 8.maijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo
daļu un 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.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:
1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Parūķa Dzirnavas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46720020061.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 0,7 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība;

2.3. zemes vienībai ar platību 4,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 0,7 ha:
3.1.1. 7312050201- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju - 0,0 ha;
3.1.2. 7312040100- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko
sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0,0 ha;
3.1.3. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kV- 0,0 ha;
3.1.4. 7315030100- ceļa servitūta teritorija - 0,0 ha un 0,0 ha;
3.1.5. 7311020101- vairāk par 100 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsargjoslas teritorija lauku apvidos - 0,7 ha;
3.1.6. 7311020400- applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija - 0,3 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,1 ha:
3.2.1. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kV - 0,1 ha;
3.2.2. 7315030100- ceļa servitūta teritorija - 0,1 ha;
3.2.3. 7311020101- vairāk par 100 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsargjoslas teritorija lauku apvidos - 1,1 ha;
3.2.4. 7311020400- applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija - 0,4 ha.
3.3. zemes vienībai ar platību 4,9 ha:
3.3.1. 7315030100- ceļa servitūta teritorija - 0,1 ha;
3.3.2. 7311020101- vairāk par 100 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsargjoslas teritorija lauku apvidos - 4,9 ha;
3.3.3. 7311020400- applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija - 1,2 ha;
3.3.4. 7314020101- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) ap kultūras pieminekli laukos - 0,7 ha.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.184/7

Par nekustamā īpašuma „Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 17.jūlijā saņemto SIA „Latvi Dan
Agro”, reģ.Nr.50003572581, juridiskā adrese: „Ošlejas”, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV3717, valdes priekšsēdētāja Ilvara Strazdiņa iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Lieljukšas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 46680030098 37,6 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un
iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī –
īpašums „Lieljukšas”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46680030098, platība 37,6 ha un kadastra apzīmējumu 46680030099, platība 23,8 ha, 2013.gada
22.augustā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.139 uz SIA „Latvi Dan Agro” vārda.
2. SIA „Latvi Dan Agro” vēlas sadalīt īpašuma „Lieljukšas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46680030098, 37,6 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Lieljukšas” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2014.gada 29.maija sēdes Nr.11 lēmumu. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2014.gada 26.jūnijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo
daļu un 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.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:
1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Lieljukšas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46680030098.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 15,1 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība;

2.2. zemes vienībai ar platību 22,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 15,1 ha:
3.1.1.
7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju- 0,0 ha;
3.1.2.
7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV- 0,1
ha un 0,0 ha;
3.1.3.
7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos- 1,3 ha;
3.1.4.
7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs - 0,1 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 22,5 ha:
3.2.1.
7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0,1 ha;
3.2.2.
7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV - 0,7
ha.
3.2.3.
7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos - 2,6 ha;
3.2.4.
7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs - 0,2 ha, 0,2 ha un 0,2
ha.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.185/7

Par nekustamā īpašuma Skolas iela 15 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 17.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx iesniegumu par
nekustamā īpašuma Skolas iela 15 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī –
nekustamais īpašums Skolas iela 15) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums Skolas iela 15, kadastra numurs 46460080003 ar kopplatību 3,0 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
numurs 100000088225 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums Skolas iela 15 sastāv no
divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46460080003 ar platību 1,0 ha, un
46460080004 ar platību 2,0 ha.
Nekustamā īpašuma Skolas iela 15 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Skolas iela 15 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 Skolas iela 15 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā
divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460080003 1,0 ha platībā – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460080004 2,0 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.
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Nr.186/7

Par nekustamā īpašuma “Apīņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 21.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxx Xxxxx personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Apīņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums
“Apīņi”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums “Apīņi”, kadastra numurs 4642 003 0024 ar kopplatību 4,3 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 125 uz Xxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums “Apīņi” sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4642 003 0024 ar platību 2,3 ha un 4642 003 0025
ar platību 2,0 ha.
Nekustamā īpašuma “Apīņi” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Apīņi” 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 “Apīņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0024 2,3 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0025 2,0 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.
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Nr.187/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi pašvaldībā 2014.gada 27.jūnijā saņemto SIA
“Sigma Dobele”, reģistrācijas Nr.40103517353, juridiskā adrese: Maltas iela 19-75, Rīga,
ierosinājumu atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu Liepājas šoseja 27A,
Dobelē, Dobeles novadā sakarā ar to, ka SIA “Sigma Dobele” saskaņā ar 2014.gasa 2.jūnijā
noslēgto pirkuma līgumu iegādājās Rīgas pilsētas I.Zariņa individuālā uzņēmuma “Sigma”
īpašumā esošās ēkas, kas atrodas uz minētā zemesgabala.
Apbūvēts zemesgabals 3040 kv.m. platībā Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles
novadā, ar kadastra numuru 46010010201, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000533299 uz Dobeles novada
pašvaldības vārda.
Ēku (būvju) nekustams īpašums Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra
numurs 46015010003, uz SIA „Sigma Dobele” vārda Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā reģistrēts 2014.gada 26.jūnijā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000491746.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 7800,00 (septiņi
tūkstoši astoņi simti euro). Zemesgabala kadastrālā vērtība ir EUR 13323,00 (trīspadsmit
tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, 8.panta trešo daļu, 44.panta ceturto daļu un Pārejas noteikumu 11.punktu, kā arī
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 15. un 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT SIA “Sigma Dobele”, reģistrācijas Nr.40103517353, nekustamo īpašumu apbūvētu zemesgabalu 3040 kv.m. platībā Liepājas šoseja 27A, Dobelē, Dobeles novadā ar
kadastra Nr.4601 001 0201.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 14000,00
(četrpadsmit tūkstoši euro).
3. Atzīt par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža Dobeles novada domes 2014.gada
29.maija lēmumu Nr.144/5 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas šoseja 27A,
Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu”.
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Nr.188/7

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 “Dainās”, Penkules pagastā, Dobeles novadā
pieņemšanu dāvinājumā
Dobeles novada dome ir izskatījusi pašvaldībā 2014.gada 27.jūnijā saņemto Xxxx Xxxxx
iesniegumu ar lūgumu pieņemt dāvinājumā privatizēto dzīvokli Nr.7 “Dainās”, Penkules pagastā,
Dobeles novadā, pretī saņemot ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu pansionātā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka dzīvokļa Nr.7 “Dainās”, Penkules pagastā,
Dobeles novadā, kadastra numurs 4684 99 0029, īpašuma tiesības Xxxx Xxxxxxx nostiprinātas
Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.1000 0022 8262 - 7.
Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa 46,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 468/3493 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
zemes gabala, 117/897 domājamās daļas no šķūņa un 193/776 domājamās daļas no kūts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktiem,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PIEŅEMT dāvinājumā no Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvokļa
īpašumu Nr.7 “Dainās”, Penkules pagastā, Dobeles novadā 46,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās kopīpašuma 468/3493 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un zemes gabala, 117/897 domājamās daļas no šķūņa un 193/776 domājamās daļas no kūts.
2. PILNVAROT Dobeles novada pašvaldības Bāriņtiesas locekli Anitu Veltensoni
sastādīt Dāvinājuma līgumu un Nostiprinājuma lūgumu, un saņemt parakstu no dzīvokļa
īpašnieka.
3. Finanšu līdzekļus dāvinājuma darījuma noformēšanai segt no Dobeles novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
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Nr.189/7
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 un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. MAINĪT nekustamā īpašuma “Ūdenstornis” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0408 (platība 0,48 ha) lietošanas mērķi
no pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) uz individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601).
2. MAINĪT nekustamā īpašuma “Alkšņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0064 (platība 14,8 ha) lietošanas mērķi no zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. MAINĪT nekustamā īpašuma “Kauladīķi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4698 003 0022 (platība 11,6 ha) lietošanas mērķi no
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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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
31.07.2014.

Nr.190/7
Par nekustamo īpašumu apvienošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
APVIENOT nekustamos īpašumus „Spodrīši”, kadastra numurs 46800030163, platība
1,1 ha un „Spodrīši 13\33”, kadastra numurs 46800030183, platība 0,0908 ha, kas atrodas
Naudītes pagastā, Dobeles novadā, un piešķirt jaunizveidotajam zemesgabalam 1,1908 ha platībā
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
un nosaukumu „Spodrīši”, Naudītes pagasts, Dobeles novads.

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
31.07.2014.

Nr.191/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.30 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā,
īrnieces Xxxx Xxxxxxx iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46,9 kv.m.
atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību EUR 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.30 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 46,9 kv.m. platībā un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 469/225545 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 012 4704 001 030).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR
5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti euro).

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
31.07.2014.

Nr.192/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.11 Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobeles
novadā, īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu par īrētā vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 28,2
kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxx nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.11 Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, 28,2 kv.m. platībā un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 282/8193 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 009 8403 001 011).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR
2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro).

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
31.07.2014.

Nr.193/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.49 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.49 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā,
Dobeles novadā, īrnieces Xxxx Xxxxxxx iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo
platību 46,1 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā
īpašuma tirgus vērtību EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro), saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.49 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 46,1 kv.m.
platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 461/25619 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0053 001
049).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR
2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro).

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
31.07.2014.

Nr.194/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15 Bērzes ielā 32, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.15 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, sastāvošs no dzīvojamās
mājas ar 18 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 1371 kv.m., kadastra numurs 4601 504 4424,
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 816 uz Dobeles pilsētas pašvaldības vārda.
Dzīvokļa Nr.15 Bērzes ielā 32 platība ir 80,3 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 3200,00 (trīs
tūkstoši divi simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – trīsistabu dzīvokli Nr.15 Bērzes ielā 32,
Dobelē, Dobeles novadā, 80,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 803/13710 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas
Nr.4601 004 4425 011 015).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 3300,00
(trīs tūkstoši trīs simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

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
31.07.2014.

Nr.195/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaprāļi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Kaprāļi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Kaprāļi” Bērzes pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4652 003 0171 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 5142 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
Zemesgabala platība – 0,2317 ha.
Ar Dobeles novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu Nr.201/14 “Par lauku
apvidus piekritību Dobeles novada pašvaldībai” zemesgabals “Kaprāļi” noteikts kā starpgabals.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 900,00 (deviņi
simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu
Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Kaprāļi”
Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 003 0171, 0,2317 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1400,00
(viens tūkstotis četri simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.
1.

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
31.07.2014.

Nr.196/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saules” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx,
deklarētā dzīves vieta: xxxxxxxx ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Saules” Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Saules”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4652 002 0121 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 5142 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
Zemesgabala platība – 0,0297 ha.
Ar Bērzes pagasta domes 2001.gada 21.maija lēmumu Nr.7/9 Xxxx Xxxxx tika piešķirta
pastāvīgā lietošanā zeme 0,03 ha platībā.
Pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Xxxx Xxxxx par
zemesgabala 0,03 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 200,00 (divi
simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 8. panta septīto daļu, 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxxx personas kods xxxxxx-xxxxx nekustamo īpašumu neapbūvētu zemesgabalu „Saules” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra
Nr.4652 002 0121, 0,0297 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR
700,00 (septiņi simti euro).

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
31.07.2014.

Nr.197/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Celmāji” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Celmāji”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Celmāji” Bērzes pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4652 002 0238 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 4247 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
Zemesgabala platība – 1,29 ha.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 3400,00 (trīs
tūkstoši četri simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Celmāji”
Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 002 0238, 1,29 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 4000,00
(četri tūkstoši euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.

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
31.07.2014.

Nr.198/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 9.janvārī saņemts Xxxx Xxxxxxx, personas kods
xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx pilnvarotās personas Xxxx Xxxxxx ierosinājums atsavināt
Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Vārpas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā.
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Vārpas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4668 002 0049 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 6346 uz Dobeles novada
pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 21,5 ha.
Uz zemesgabala atrodas Xxxx Xxxxxxx tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja
“Vārpas” un 6 palīgēkas.
Ar Dobeles novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.181/9 “Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” Xxxxx Xxxxxxxx tika izbeigtas zemes “Vārpas” 21,5 ha platībā lietošanas
tiesības.
2012.gada 5.oktobrī zeme iznomāta Xxxx Xxxxxxxx.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 10672,00 (desmit
tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
PĀRDOT Xxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu apbūvētu zemesgabalu „Vārpas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668
002 0049, 21,5 ha platībā.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR
21500,00 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti euro).
1.

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
31.07.2014.

Nr.199/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Villikas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Villikas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Villikas” Naudītes pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4680 004 0008 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 8671 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
Īpašums “Villikas” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4680
004 0008, 87,4 ha platībā un 4680 004 0009, 2,8 ha platībā.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 309000,00 (trīs
simti deviņi tūkstoši euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Villikas”
Naudītes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4680 004 0008, 90,2 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR
320000,00 (trīs simti divdesmit tūkstoši euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

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
31.07.2014.

Nr.200/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vācpēteri” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Vācpēteri” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu.
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Vācpēteri” Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4672 003 0065 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.414 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Īpašums “Vācpēteri” sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4672 003 0065,
0,96 ha platībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas ar 5 dzīvokļu īpašumiem un saimniecības ēkas.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 3000,00 (trīs
tūkstoši euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Vācpēteri”,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 003 0065, 0,96 ha platībā un uz
tā esošo dzīvojamo māju ar 5 dzīvokļu īpašumiem un saimniecības ēku.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 3200,00
(trīs tūkstoši divi simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
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LĒMUMS
Dobelē
31.07.2014.

Nr.201/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ģīgumi 3” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 9.jūlijā saņemts SIA “Baltic Candles Ltd”,
reģistrācijas Nr.40003284016, juridiskā adrese: Uzvaras iela 22, Dobele, Dobeles nov., LV3701, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu īpašumu „Ģīgumi 3” Bērzes
pagastā, Dobeles novadā.
2014.gada 12.jūnijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tika
izsludināta izsole uz nekustamo īpašumu – viendzīvokļa dzīvojamo māju “Ģīgumi 3”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, 44,7 kv.m. platībā, kadastra numurs 4652 506 0002. Dzīvojamā māja
“Ģīgumi 3” atrodas uz SIA “Baltic Candles Ltd” īpašumā esošas zemes “Ģīgumi”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā. Izsolē pieteicās zemes īpašnieks, kurš, saskaņā ar izsoles noteikumiem,
samaksāja nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta otro daļu, 14.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
PĀRDOT SIA “BALTIC CANDLES LTD”, reģistrācijas Nr.40003284016, nekustamo
īpašumu „Ģīgumi 3” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 506 0049, 44,7
kv.m. platībā.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 450,00
(četri simti piecdesmit euro).
1.
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Nr.202/7
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 Puķu ielā 1,
Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 30.novembra kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Puķu māja”,
reģ.Nr.40008142342, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NODOT dzīvojamās mājas Puķu ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv no 18
dzīvokļu īpašumiem, to sastāvā ietilpstošās zemes 1563 kv.m. platībā un īpašumam
piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 371 kv.m. platībā, pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Puķu māja”, reģ.Nr.40008142342.
2. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un
pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Puķu ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā
nodošanas - pieņemšanas aktu.
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Nr.203/7
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - vienistabas
dzīvokļa Nr.2 Uzvaras ielā 10A, Dobelē, Dobeles novadā, 24,7 kv.m. platībā un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 247/6096 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 003 1708 001 002) izsoles rezultātus un pārdot
to Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu 3250,00 euro, līgumā norādot
pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 31.augustam.
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Jaunzemnieki 329” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 012
0334, 0,3823 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx,
par nosolīto cenu 3700,00 euro.
3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala Liepājas šoseja 25A Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4601 001 0004,
5610 kv.m. platībā izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx,
par nosolīto cenu 7100,00 euro, līgumā norādot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz
2019.gada 31.augustam.
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Nr.204/7
Par Māras Rozentāles atbrīvošanu no direktores amata

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Darba likuma 100.panta pirmo daļu, ievērojot
Māras Rozentāles iesniegumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
ATBRĪVOT Māru Rozentāli no Dobeles Mūzikas skolas direktores amata ar 31.07.2014.
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Nr.205/7
Par Jāņa Almaņa iecelšanu amatā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu
un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IECELT Jāni Almani (personas kods xxxxxx-xxxxx) par Dobeles Mūzikas skolas
direktoru ar 01.08.2014.
2. UZDOT Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājai Marutai Vaļko saskaņot Jāņa
Almaņa pieņemšanu darbā ar Kultūras ministriju.
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Nr.206/7
Par Laimoņa Magones atbrīvošanu no amata

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu un Darba Likuma 100.panta pirmo daļu,
ievērojot Laimoņa Magones iesniegumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
ATBRĪVOT Laimoni Magoni no Dobeles Sporta skolas direktora amata ar 31.07.2014.
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Nr.207/7
Par Veras Eriksones iecelšanu amatā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu
un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IECELT Veru Eriksoni (personas kods xxxxxx-xxxxx) par Dobeles Sporta skolas
direktori ar 21.08.2014.
2. UZDOT Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājai Marutai Vaļko saskaņot Veras
Eriksones pieņemšanu darbā ar Izglītības un zinātnes ministriju.
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Nr.208/7

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.236/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.236/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1. SVĪTROT lēmuma 10., 12. un 13.punktu.
2. PAPILDINĀT lēmumu ar jauniem 24., 25 un 26.punktiem šādā redakcijā:
„24. Apstiprināt Krimūnu sākumskolas nolikumu (24.pielikums).
25. Apstiprināt Lejasstrazdu sākumskolas nolikumu (25.pielikums).
26. Apstiprināt Naudītes pirmsskolas izglītības iestādes „Naudīte” nolikumu (26.pielikums)”.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

24.pielikums
Dobeles novada domes
2011.gada 29.septembra
lēmumam Nr.236/13

LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv
APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2014.gada 31.jūlija
lēmumu Nr.208/7
Krimūnu sākumskolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Krimūnu sākumskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas, vispārējās
pamatizglītības pirmā posma (1. - 6. klase) licencētas un akreditētas izglītības
programmas, kuras atbilst valsts vispārējās izglītības standartam.
1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.
1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi
normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums.
1.4. Skolai ir savs zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu,
atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”.
1.5. Skolas juridiskā adrese: ir „Krimūnu skola”, Krimūnas, Krimūnu pagasts, Dobeles
novads, LV- 3719.
2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,
kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu un
uzdevumu izpildi. Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas
izglītības programmu, kuras galvenais uzdevums ir bērna personības daudzpusīga
veidošana, veselības stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
2.3. Skolas uzdevumi ir:
2.3.1. īstenot pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.klase)
izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
2.3.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
2.3.3. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;

2.3.4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu
(turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbību,
kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu
sasniegšanā;
2.3.5. īstenot interešu izglītības programmas;
2.3.6. pilnveidot un organizēt Skolas pedagogu profesionālo darbību.
3. Īstenojamās izglītības programmas
3.1. Skola īsteno:
3.1.1. pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.klase) programmu (kods 11011111);
3.1.2. speciālo pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.klase) programmu izglītojamajiem
ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 11015811);
3.1.3. pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši audzēkņu spējām un
interesēm, programmas saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi.
3.3. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā.
3.4. Pedagogam ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās
izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā
ietverts šis mācību priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no
mācību priekšmetu programmu paraugiem.
3.5. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības programmu
reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.
4. Izglītības procesa organizācija
4.1. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, Ministru kabineta noteikumi, citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.
4.2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
4.3. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē vai atskaitīšana no Skolas
notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja noteiktajā kārtībā.
Uzņemamo izglītojamo skaitu nosaka Dibinātājs ievērojot klašu piepildījumu, paredzēto
finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4.4. Izglītojamo maksimālo slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka atbilstoši Vispārējās
izglītības likumam.
4.5. Vispārējās izglītības mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka stundu
saraksts, kas:
4.5.1. ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmas mācību
plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu;
4.5.2. ir pastāvīgs visu semestri. Operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai
direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus
un izglītojamos.
4.6. Fakultatīvās, individuālās un interešu izglītības nodarbības notiek saskaņā ar atsevišķu
attiecīgo interešu izglītības, fakultatīvo un konsultāciju nodarbību sarakstu.
4.7. Izglītojamo mācību sasniegumus Skolā vērtē atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Skolas Noteikumiem par izglītojamo
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
4.8. Ilgstoši slimojošo izglītojamo mācības mājās tiek organizētas, pamatojoties uz Valsts
vai Dobeles novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski medicīniskas komisijas ieteikumu.
4.9. Katra semestra beigās izglītojamie saņem Izglītības un zinātnes ministrijas
apstiprinātajam paraugam atbilstošu liecību.
4.10. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem
izglītojamajiem un tiem bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta
apguvē.

4.11. Līdz 10 (desmit) mācību dienām mācību gada laikā klase var izmantot mācību
ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar mācību
un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
4.12. Skolā darbojas pirmsskolas grupas izglītojamajiem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.
4.13. Pirmsskolas grupu komplektēšana notiek katru gadu no 1.jūnija līdz 15.augustam.
4.14. Bērnu uzņemšana un atskaitīšana no pirmsskolas grupām notiek Dibinātāja noteiktajā
kārtībā.
4.15. Pirmsskolas grupas darba laiks: darba dienas no 7.00 līdz 18.00.
5. Izglītojamo pienākumi un tiesības
5.1. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi,
pamatojoties uz Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.
6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
6.1. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu
tiesību aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba
kārtības noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.
7. Skolas Padome un pašpārvalde
7.1. Skolas padome tiek izveidota Skolas darbības un sadarbības nodrošināšanai starp Skolu,
vecākiem un sabiedrību.
7.2. Skolas padome darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu.
7.3. Skolas izglītojamo dome ir sabiedriska izglītojamo Institūcija. To ar Skolas vadības
atbalstu izglītojamie izveido pēc savas iniciatīvas.
7.4. Skolas izglītojamo dome darbojas saskaņā ar Skolas izglītojamo domes reglamentu.
8.

Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence
8.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu
jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes reglamentu.
8.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta
personāls.
8.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi
protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas
atkarībā no apspriežamo jautājumu rakstura.
8.4. Pedagoģiskā padome:
8.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu
uzlabošanai;
8.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
8.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas
pamatjautājumos;
8.4.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības
iestādē;
8.4.5. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu.
8.5. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

9. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
9.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem
aktiem. Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.

9.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina Dibinātājs,
Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un Skolas
direktors. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu.
9.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot
ar Skolas padomi un arodbiedrību.
9.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors,
saskaņojot ar Skolas padomi.
9.5. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot
ar Pedagoģisko padomi.
9.6. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs.
9.7. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē.
9.8. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram.
10. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība
10.1.
Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants,
kā arī citi normatīvie akti.
10.2.
Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.
10.3.
Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām
personām Dobeles novada Izglītības pārvaldes izsniegto pilnvaru ietvaros.
10.4. Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.
10.5.
Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie
akti. Grāmatvedības uzskaiti veic Dibinātāja Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
11. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
11.1. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
12. Citi noteikumi
12.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus organizē gan
pati Skola, gan citas institūcijas, saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi.
12.2. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu Skolā
veic saskaņā ar Valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām.
12.3. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (skolas dokumentācija)
un Skolas arhīvs.
12.4. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā laikā un
pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada izglītības pārvaldei
un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai.
12.5. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba
aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana.
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LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv
APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2014.gada 31.jūlija
lēmumu Nr.208/7
Lejasstrazdu sākumskolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Lejasstrazdu sākumskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dobeles novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pirmsskolas, pamatizglītības pirmā
posma (1.- 6.klase) programmu un speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.klase)
programmas īstenošanai.
1.2. Skola atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.
1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi
normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi un rīkojumi, kā arī šis nolikums.
1.4. Skolai ir zīmogs ar Skolas nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, atbilstoši
likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”.
1.5. Skolas juridiskā adrese: p/n Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV–3722.
2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,
kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu
sasniegšanu un uzdevumu izpildi. Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot
pirmsskolas izglītības programmu, kuras galvenais uzdevums ir bērna personības
daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
2.3. Skolas uzdevumi ir:
2.3.1. īstenot pirmsskolas un pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programmu;
2.3.2. nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un izglītības turpināšanai;
2.3.3. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

2.3.4. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu,
etnisko un kultūras savdabību;
2.3.5. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt
mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
2.3.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem
izglītojamajiem;
2.3.7. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
2.3.8. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
3. Skolā īstenojamās izglītības programmas
3.1. Skola īsteno:
3.1.1. pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programmu (kods 11011111);
3.1.2. pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
3.1.3. speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. - 6.klase) izglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 11015611;
3.1.4. speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.klase) programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, kods 11015811.
3.2. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši audzēkņu spējām un
interesēm, programmas saskaņojot ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi.
3.3. Pedagogam ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās
izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā ietverts
šis mācību priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no mācību
priekšmetu programmu paraugiem.
3.4. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības programmu
reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.
4. Izglītības procesa organizācija
4.1. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
Ministru kabineta noteikumi, citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.
4.2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
4.3. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē vai atskaitīšana no Skolas notiek
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja noteiktajā kārtībā. Uzņemamo
izglītojamo skaitu nosaka Dibinātājs, ievērojot klašu piepildījumu, paredzēto finansējumu un
izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4.4. Izglītojamo maksimālo slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka atbilstoši Vispārējās
izglītības likumam.
4.5. Vispārējās izglītības mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka stundu saraksts,
kas:
4.5.1. ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmas mācību
plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu;
4.5.2. ir pastāvīgs visu semestri. Operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai
direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām pirms tam informējot
pedagogus un izglītojamos.
4.7. Izglītojamo mācību sasniegumus Skolā vērtē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Skolas Noteikumiem par izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtību.
4.8. Ilgstoši slimojošo izglītojamo mācības mājās tiek organizētas, pamatojoties uz Valsts vai
Dobeles novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumu.
4.9. Katra semestra beigās izglītojamie saņem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam
paraugam atbilstošu liecību.
4.10. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem izglītojamajiem
un tiem bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.
4.11. Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa.

4.12. Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja izmantot Dobeles novada ģimenes atbalsta centra
„Lejasstrazdi” īslaicīgas sociālās aprūpes un rehabilitācijas naktsmītnes.
4.13. Līdz 10 (desmit) mācību dienām mācību gada laikā klase var izmantot mācību
ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un
audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
4.14. Skolā darbojas pirmsskolas grupas ar latviešu mācību valodu izglītojamajiem no 1,5 līdz 7
gadu vecumam.
4.15. Pirmsskolas grupu komplektēšana notiek katru gadu no 1.jūnija līdz 15.augustam.
4.16. Izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana no pirmsskolas grupām notiek Dibinātāja
noteiktajā kārtībā.
4.17. Pirmsskolas grupu darba laiks: darba dienās no 7.00 līdz 19.00 pirmā grupa, 9.00 līdz
15.00 otrā grupa.
4.18. Pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pedagoģiskā procesa organizācijas
principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas pamatprincipus
nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
5. Izglītojamo pienākumi un tiesības
5.1..Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Skolas iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties
uz Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.
6. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
6.1. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību
aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Skolas darba kārtības noteikumi
un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.
7. Skolas Padome un pašpārvalde
7.1. Skolas padomi izveido Skolas darbības un sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem
un sabiedrību.
7.2. Skolas padome darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu.
7.3. Skolas izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo Institūcija. To ar Skolas vadības
atbalstu izglītojamie izveido pēc savas iniciatīvas.
7.4. Skolas izglītojamo dome darbojas saskaņā ar Skolas izglītojamo pašpārvaldes nolikumu.
8. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence
8.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu
jautājumu risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes nolikumu.
8.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta personāls.
8.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, to norisi protokolē,
lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no apspriežamo
jautājumu rakstura.
8.4. Pedagoģiskā padome:
8.4.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;
8.4.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
8.4.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas
pamatjautājumos;
8.4.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības
iestādē;

8.4.5. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu.
8.5. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
9. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
9.1. Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem.
Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.
9.2. Skolas nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina Dibinātājs,
Dobeles novada Izglītības pārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un Skolas direktors.
Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu.
9.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar
Skolas padomi un arodbiedrību.
9.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar
Skolas padomi.
9.5. Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar
Pedagoģisko padomi.
9.6. Skolas tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs.
9.7. Skolas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē.
9.8. Skolas pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram.
10. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība
10.1. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, kā arī citi
normatīvie akti.
10.2. Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīviem
aktiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.
10.3. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām
Dobeles novada Izglītības pārvaldes izsniegto pilnvaru ietvaros.
10.4. Skolas budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.
10.5. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie akti.
Grāmatvedības uzskaiti veic Dibinātāja Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
11. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
11.1. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
12. Citi noteikumi
12.1. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus organizē gan pati
Skola, gan citas institūcijas, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi.
12.2. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu Skolā veic
saskaņā ar Valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām.
12.3. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā Skolā tiek kārtota lietvedība (Skolas dokumentācija)
un Skolas arhīvs.
12.4. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā laikā un
pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dobeles novada izglītības pārvaldei
un/vai Izglītības un zinātnes ministrijai.
12.5. Skolā tiek nodrošināta veselību veicinoša vide mācību darba veikšanai, darba
aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana.
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LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELES NOVADA DOME
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Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Naudīte”
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestāde „Naudīte” (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.
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 savs zīmogs ar PII nosaukumu un Latvijas mazā valsts ģerboņa attēlu, atbilstoši
likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”.
5. PII ir sava simbolika.
6. Iestādes juridiskā adrese: Naudītes pamatskola, Naudīte, Naudītes pagasts, Dobeles novads,
LV-3724.
II. PII darbības mērķis un uzdevumi
7. PII mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un veicināt izglītojamā vispusīgu un
harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā
un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi
mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.
8. PII uzdevumi ir:
8.1. sekmēt izglītojamo fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
8.2. sekmēt izglītojamo pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas
attīstību;
8.3. veicināt izglītojamo izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un
prasmju apguvi;
8.4. sekmēt izglītojamo saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;

8.5. sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, citiem
cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
8.6. sekmēt izglītojamo droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.
9. Pirmsskolas izglītības saturs ir īstenojams vienotā veselumā, veicinot izglītojamo fizisko,
psihisko un sociālo attīstību.
III. PII īstenojamās izglītības programmas
10. PII īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.
11. PII pēc izglītojamo vecāku pieprasījuma var īstenot interešu izglītības programmas, kuru
finansēšanas kārtību nosaka Dibinātājs.
12. Pirmsskolas izglītības saturu, satura apguves plānotos rezultātus un vērtēšanas
pamatprincipus nosaka Ministru kabineta noteikumi.
IV. Izglītības procesa organizācija
13. Izglītības procesa organizāciju nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi
ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Iestādes
padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi iestādes iekšējie normatīvie
akti.
14. PII darbojas grupas ar latviešu mācību valodu izglītojamajiem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.
15. Grupu komplektēšana, izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana PII notiek saskaņā ar
Dibinātāja noteikto kārtību.
16. PII noteikts šāds maksimālais izglītojamo skaits grupās:
16.1.
vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem –
16 bērni;
16.2.
vecumā no 3 līdz 7 gadiem – 24 bērni.
17. PII darba laiks: darba dienas no plkst. 7.30 līdz plkst. 19.30.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
18. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības
likums, citi ārējie normatīvie akti un PII iekšējās kārtības noteikumi.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
19. 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 padome
20. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās
izglītības likumā noteiktajam tiek izveidota iestādes padome.
21. Iestādes padomei ir savs nolikums, ko apstiprina PII vadītāja.
22. Iestādes padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās
izglītības likumā un iestādes padomes nolikumā.
VIII. PII pedagoģiskā padome
23. Lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, iestādē izveido
pedagoģisko padomi.
24. Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina vadītājs, saskaņojot ar
Pedagoģisko padomi.
25. Pedagoģisko padomi vada iestādes vadītājs, un tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie
pedagogi un izglītības ārstniecības persona. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā
reizi pusgadā un to norisi protokolē.
26. PII pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un pedagoģiskās
padomes nolikums.

IX. PII iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība
27. PII izstrādā iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem.
28. PII nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina Dibinātājs, Dobeles
novada Izglītības pārvalde, PII padome, Pedagoģiskā padome un vadītājs. Grozījumus
Iestādes nolikumā apstiprina Dibinātājs.
29. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina vadītājs, saskaņojot ar Iestādes
padomi un arodbiedrību.
30. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina vadītājs, saskaņojot ar Iestādes
padomi.
31. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulce un saskaņo ar Dobeles novada Izglītības
pārvaldi.
32. PII tiesiskumu nodrošina tās vadītājs, kuru amatā ieceļ Dibinātājs.
33. PII izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
iesniegumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē vai Dibinātājam.
34. PII pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt PII vadītājam.
X. PII saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība

35. PII finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants, citi normatīvie
akti un Dibinātājs.
36. PII ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīviem aktiem, ja
tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.
37. PII vadītājs ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām
Dobeles novada Izglītības pārvaldes izsniegto pilnvaru ietvaros.
38. PII budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.
39. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie akti.
Grāmatvedības uzskaiti veic Dibinātāja Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
40. PII var saņemt papildu finanšu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā.
X. PII reorganizācijas un likvidācijas kārtība

41. PII reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to
Izglītības iestāžu reģistram.
XI. Noslēguma jautājumi

42. PII pedagogus un citus tās darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo PII vadītājs.
43. PII kārto lietvedību, obligāto dokumentāciju, arhīvu, atskaites atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
44. PII sagatavo pārskatus un atskaites Valsts statistikas pārvaldei, Izglītības un zinātnes
ministrijai, Dobeles novada Izglītības pārvaldei.
45. PII savā darbā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:
45.1.
attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādes higiēnas normu un noteikumu
ievērošanu;
45.2.
attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu
ievērošanu.
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Par Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nolikuma apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu un 26.panta pirmo daļu Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

APSTIPRINĀT Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nolikumu (pielikumā).

2.

Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu
Nr.335/19 „Par Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nolikuma
apstiprināšanu”.
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Pielikums
Dobeles novada domes
2014.gada 31. jūlija
lēmumam Nr.209/7

LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv
APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2014.gada 31. jūlija
lēmumu Nr.209/7
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro
daļu

I.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (tālāk tekstā – Centrs) ir Dobeles novada
pašvaldības (tālāk tekstā – Dibinātājs) izveidota izglītības atbalsta iestāde. Centrs nodarbojas
ar sabiedrības fiziskās, garīgās un sociālās labklājības uzlabošanu un ir viens no pašvaldības
darba ar bērniem un jaunatni īstenošanas instrumentiem.
2. Centra darbību reglamentē Izglītības likums, Jaunatnes likums, Bērnu tiesību aizsardzības
likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti, Dibinātāja lēmumi, kā arī šis nolikums.
3. Centram ir zīmogs, simbolika, kā arī noteikta parauga veidlapa.
4. Centrs atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes (turpmāk tekstā – Pārvalde) pakļautībā.
II.

CENTRA MĒRĶI UN UZDEVUMI

5. Centra mērķis ir:
5.1.veicināt bērnu un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot viņu izglītošanos,
īpaši jomās, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu;
5.2.radīt labvēlīgus apstākļus jaunatnes pašiniciatīvai un līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē,
atbalstīt jauniešus īstenot savas idejas, kā arī sniegt zināšanas, kā šīs idejas realizēt;
5.3.nodrošināt jauniešiem atbalstu karjeras izvēlē, sekmējot patstāvību lēmumu pieņemšanā
un karjeras plānošanā.
6. Centra galvenie uzdevumi ir:
6.1. nodrošināt iespēju saņemt psihologa un logopēda pakalpojumus bērniem un jauniešiem
vecumā no 3 līdz 25 gadiem psiholoģisko, sociālo, logopēdisko problēmu gadījumos;
6.2. organizēt bērnu un jauniešu individuālās konsultācijas un grupu nodarbības par veselību
un jauniešiem aktuālām tēmām;
6.3. organizēt individuālas konsultācijas, lekcijas, nodarbības, seminārus pedagogiem,
vecākiem par viņiem aktuālām tēmām;

6.4. organizēt izglītojošas atbalsta grupas bērniem un jauniešiem, vecākiem un pedagogiem;
6.5. sekmēt bērniem un jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus
formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un interešu
izglītības programmas;
6.6. nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku;
6.7. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;
6.8. nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm, atbilstošai informācijai;
6.9. sekmēt jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga
pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā, attīstot toleranci, izpratni par
multikulturālo pasauli;
6.10. veicināt sabiedrisko aktivitāti, dot iespēju piedalīties jauniešiem svarīgu lēmumu
pieņemšanā;
6.11. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar bērniem un jaunatni iesaistītajām personām
vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;
6.12. nodrošināt riska grupu bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā un interešu izglītībā;
6.13. izglītot jauniešus un vecākus par karjeras izvēles iespējām;
6.14. sniegt metodisku atbalstu pedagogiem, klašu audzinātājiem karjeras izglītības tēmu
integrēšanai;
6.15. organizēt un koordinēt likumpārkāpumu novēršanas darbu ar nepilngadīgajiem,
sadarbojoties ar izglītības un citām valsts un pašvaldības iestādēm;
6.16. organizēt kvalitatīvas nometņu un āra aktivitāšu, neformālās un interešu izglītības
programmas DJIVC aktivitāšu mājā „Zaļkalni”;
6.17. nodrošināt apsaimniekošanu un infrastruktūras attīstību Centra aktivitāšu mājā
„Zaļkalni”.
III.

CENTRA DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

7. Centra struktūru un amatu sarakstu apstiprina Pārvalde.
8. Centrs savu darbu organizē tā noteikto mērķu un uzdevumu ietvaros, saskaņā ar valsts
politikas pamatnostādnēm un Centra darbības stratēģiju piešķirtā budžeta ietvaros, ievērojot
normatīvajos aktos noteikto.
9. Dobeles novada bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem Centra pakalpojumi un
apmeklēšana ir bez maksas.
10. Saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem Centrs veic apmeklētāju uzskaiti.
11. Centra darbības virzieni ir:
11.1. konsultatīvais un diagnosticējošais darbs (individuālas konsultācijas pie psihologa,
psihoterapeita, logopēda, veselības veicināšanas konsultanta, jaunatnes lietu speciālista un
karjeras konsultanta);
11.2. izglītojošais un preventīvais darbs:
11.2.1. grupu nodarbības (vienaudžu izglītotāji, topošo vecāku skola, atbalsta grupas
jauniešiem un viņu vecākiem, pedagogiem,);
11.2.2. izglītojoši interaktīvas nodarbības bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem;
11.2.3. pasākumi, konkursi, akcijas, nometnes;
11.2.4. semināri skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem;
11.2.5. neformālās izglītības un brīvā laika mērķtiecīgas pavadīšanas programmu
izstrāde un īstenošana;
11.2.6. likumpārkāpumu profilakses darba ar bērniem veikšana sadarbībā ar bērnu
vecākiem, izglītības iestādēm, valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām un
citām iestādēm;
11.2.7. interešu izglītības programmu īstenošana.
11.3. informatīvais darbs:
11.3.1. informācijas sagatavošana un sniegšana par veselīga dzīvesveida
pamatprincipiem, seksuāli reproduktīvo veselību, pirmo palīdzību, atkarības
profilaksi, izglītības ieguves iespējām;

11.3.2. informatīvo materiālu, bukletu un mācību filmu sagatavošana, pavairošana,
izsniegšana, informācijas sniegšana par Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras piedāvātajām iespējām vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga
pasākumiem, projektiem jaunatnes jomā;
12. Darbs ar apmeklētājiem atbilstoši Centra darba laikam tiek organizēts visu mācību gadu (arī
skolēnu brīvlaikā).
IV. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA
13. Centru vada vadītājs, kuru pieņem un atbrīvo no amata Pārvalde.
14. Centra vadītāja pienākumi ir:
14.1. pieņemt un atbrīvot no darba Centra darbiniekus, slēgt ar tiem darba līgumus saskaņā
ar LR Darba likumu;
14.2. noteikt katra darbinieka pienākumus un tiesības;
14.3. apstiprināt Centra iekšējās kārtības noteikumus;
14.4. noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;
14.5. nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanu;
14.6. nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi Centrā;
14.7. organizēt un plānot Centra saimniecisko un finansiālo darbību;
14.8. nodrošināt ikgadēja Centra darbības plāna un stratēģijas izstrādi;
14.9. sadarboties ar Dibinātāju, sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem,
skolēniem, vecākiem;
14.10. ziņot Dibinātāja institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības
jautājumu risināšana, gadījumos, ja bērnam tiek konstatētas vardarbības pielietošanas pazīmes
izglītības iestādē vai ārpus tās;
14.11. sniegt pārskatus par savu un Centra darbu Pārvaldei;
14.12. celt savu profesionālo kvalifikāciju.
15. Centra vadītāja tiesības ir:
15.1. bez īpaša pilnvarojuma rīkoties Centra vārdā;
15.2. pārstāvēt Centra intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sabiedriskajās un
reliģiskajās organizācijās;
15.3. deleģēt Centra darbiniekiem konkrētus pienākumus vai uzdevumus;
15.4. savas kompetences ietvaros rīkoties ar Centra finanšu līdzekļiem.
V. CENTRA FINANSIĀLĀ UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
16. Par Centra saimniecisko darbību atbild Centra vadītājs.
17. Centra vadītājs ir tiesīgs slēgt līgumus savas kompetences ietvaros.
18. Centra finansējuma avoti ir:
18.1. valsts budžeta mērķdotācijas;
18.2. Dibinātāja budžeta līdzekļi;
18.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus Centrs var saņemt:
18.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
18.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus, kas saskaņoti ar Dibinātāju;
18.3.3. veicot saimniecisku darbību Centra pilnvaru ietvaros;
18.3.4. iesaistoties projektos.
19. Centra speciālistu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta mērķdotācijas un
Dibinātāja budžeta līdzekļiem.
20. Fizisko un juridisko personu ziedojumi tiek ieskaitīti Pārvaldes kontā ar norādi „Dobeles
Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra vajadzībām”.
21. Centrā par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām), sastāda pieņemšanas aktu,
kurā norāda ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas
izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

22. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami Centra uzturēšanai, attīstībai, mācību līdzekļu iegādei,
darbinieku materiālai stimulēšanai.
23. Budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs. Ekonomijas rezultātā radušies līdzekļi paliek
Centra rīcībā un tos izmanto: darba samaksas fonda ekonomiju - darbinieku materiālai
stimulēšanai, pārējo izdevumu posteņu ekonomiju – papildus izdevumu segšanai.
24. Centrā kārto lietvedību, obligāto dokumentāciju, arhīvu, atskaites atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
VI. CENTRA DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA
25. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra vadītājs.
26. Centra darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Centra vadītājam.
27. Centra izdoto administratīvo aktu vai vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldē.
VII. CENTRA REORGANIZĒŠANAS UN LIKVIDĒŠANAS KĀRTĪBA
28. Centru reorganizē vai likvidē Dibinātājs.
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LĒMUMS
Dobelē
31.07.2014.

Nr.210/7

Par Dobeles novada vispārējas izglītības iestāžu tīkla
attīstības koncepcijas 2010.-2015.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta
pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2010.2015.gadam jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumu Nr.234/14
„Par Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2010.-2015.gadam”.

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
31.07.2014.

Nr.211/7

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada pirmsskolas
izglītības iestādē „Zvaniņš”” iesnieguma iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
nolikuma 3.3.2. un 28.14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada
pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”” iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai” piektajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 56
119,79 EUR, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir 56 119,79 EUR, t.sk., Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 47 701,82
EUR jeb 84% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas un Dobeles novada
pašvaldības līdzfinansējums – 8 417,97 EUR jeb 16% no projekta kopējo attiecināmo
izmaksu summas.
2. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 56 119,79 EUR apmērā,
paredzot atmaksu sākt 2016.gada aprīlī, to atmaksājot līdz 2036.gada aprīlim.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
Aizņēmumu izņemt 2015.gadā.
3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.
4. Apliecināt, ka Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošai pirmsskolas
izglītības iestādei „Zvaniņš” vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts
lietošanas veids, un tā netiks demontēta.

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
31.07.2014.

Nr.212/7

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada pirmskolas
izglītības iestādē „Naudīte”” iesnieguma iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
nolikuma 3.3.2. un 28.14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada pirmsskolas
izglītības iestādē „Naudīte”” iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
piektajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu
129 873,40 EUR, t.sk., pievienotās
vērtības nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 129 873,40 EUR, t.sk., Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 110 392,39 EUR jeb 85% no projekta kopējo
attiecināmo izmaksu summas un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 19 481,01 EUR
jeb 15% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas.
2. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 129 873,00 EUR apmērā,
paredzot atmaksu sākt 2016.gada aprīlī, to atmaksājot līdz 2036.gada aprīlim. Aizņēmumu ņemt
ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā. Aizņēmumu izņemt
2015.gadā.
3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.
4. Apliecināt, ka Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošai PII „Naudīte“ vismaz
piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta.

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
31.07.2014.

Nr.213/7

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā Nr.12/1 “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā Nr.12/1 “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām” šādus grozījumus:
1.

Papildināt lēmuma ievaddaļu aiz vārdiem „un sanitāro tīrību” ar skaitļiem un
vārdiem „15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

2. Papildināt lēmuma 1.3.punktu ar jaunu 1.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.3.3. pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu uzturēšana.”

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
31.07.2014.

Nr.214/7
Par līdzekļu piešķiršanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2., 4. un 9.punktu, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 8.punktu, Dobeles novada domes
2013.gada 30.maija lēmumu Nr.141/5 „Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu
apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks”” un 2014.gada 23.janvāra lēmumu Nr.12/1 „Par
deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām”, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt no Dobeles novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem finansējumu:
1. Zema enerģijas patēriņa ēkas tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai EUR 63 924
apmērā.
2. Dotācijai SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” pašvaldības teritoriju kopšanai EUR 3630
apmērā.
3. Dotācijai SIA „Dobeles namsaimnieks” pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
remontam EUR 15 000 apmērā.
4. Projekta „Integrētas praktisko apmācību bāzes izveidošana celtniekiem Jonišķu un Apguldes
skolās” realizācijai EUR 640 apmērā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

