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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dobelē
27.08.2015.

Nr.10

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

novada domes priekšsēdētāja vietnieks ANDREJS SPRIDZĀNS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: ZIEDONIS BERGS, ALDIS CĪRULIS, SARMĪTE DUDE, VIKTORS
EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS
LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS
REINFELDS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA
Sēdē nepiedalās deputāti: IMANTS AUDERS – iemesls: darba pienākumi, IVARS
CIMERMANIS – iemesls: darba pienākumi, GUNTIS SAFRANOVIČS – iemesls: ģimenes
apstākļu dēļ
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, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, Izglītības pārvaldes
vadītāja MARUTA VAĻKO, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, Sociālā
dienesta vadītājas vietniece AIJA RENGA, datortīklu administrators GINTS DZENIS,
Administratīvās nodaļas praktikantes VERONIKA SEĻIVERSTOVA un GUNITA HĀNA
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 1 (vienu) papildus
jautājumu „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 1,
Dobelē, Dobeles novadā”, paskaidro par nepieciešamību izmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu - zemesgabalu Krišjāņa Barona ielā 1, Dobelē 3585 kv.m platībā.
Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina balsot par papildus jautājuma „Par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 1, Dobelē,
Dobeles novadā” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.
Deputāti ar 14 balsīm PAR - (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,

V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
iekļaut papildus jautājumu „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
Krišjāņa Barona ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā” domes sēdes darba kārtībā.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtība:
1.(196/10)
2.(197/10)
3..(198/10)
4. (199/10)
5.(200/10)
6.(201/10)
7.(202/10)
8.(203/10)
9.(204/10)
10.(205/10)
11.(206/10)
12..(207/10)
13.(208/10)
14.(209/10)
15.(210/10)
16.(211/10)
17.(212/10)
18.(213/10)
19.(214/10)

20.(215/10)

21.(216/10)
22.(217/10)

Par nekustamā īpašuma „Lieljukši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Buki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma “Mežrozītes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.116/5
“Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai.”
Par grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā Nr.275/11
“Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai.”
Par pašvaldībai piederošās zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.26 Krišjāņa Valdemāra ielā 9,
Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 22, Gardenē,
Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 “Kazarmās”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Kazarmās”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 496” Auru pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvejnieki” Aizstrautniekos, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzmuiža” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 „Par
Dobeles novada simboliku”“ apstiprināšanu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.34/2 „Par
Apguldes vidusskolas pārņemšanu“
Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem iedzīvotājiem
Par grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr. 353/13
„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles
novadā 2015./2016.mācību gadā”
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
Par Dobeles novada tūrisma attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam
apstiprināšanu

Papildus
23 (218/10)

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā
1, Dobelē, Dobeles novadā

1.
Par nekustamā īpašuma „Lieljukši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lieljukši” Dobeles pagastā 38,8 ha platībā
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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, 16¹. panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.196/10 pielikumā)
2.
Par nekustamā īpašuma “Buki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Buki” Annenieku pagastā zemes vienības 38,8 ha platībā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.197/10 pielikumā)
3.
Par nekustamā īpašuma “Mežrozītes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Mežrozītes” Bērzes pagastā, kas sastāv no četrām zemes vienībām, sadalīšanu trijos atsevišķos
īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.198/10 pielikumā)
4.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.116/5 “Par
zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai”
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījumu izdarīšanu
novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17 “Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”, svītrojot 72.punktu, un 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.2116/5 “Par zemes
piekritību Dobeles novada pašvaldībai”, svītrojot 2.82.apakšpunktu, ņemot vērā VZD Reģionālās
nodaļas lēmumu un noslēgto zemes nomaksas izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes
banku par nekustamo īpašumu “Lāču kakts” Jaunbērzes pagastā
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS uzdod jautājumu par īpašuma piekritību.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS paskaidro.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts zemes
dienesta 2006.gada 19.oktobra lēmumu Nr.369/1.14.3 “Par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu” un 2010.gada 30.decembrī noslēgto zemes nomaksas izpirkuma līgumu Nr.1/CP-199
ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (Z.BERGS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.199/10 pielikumā)
5.
Par grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā Nr.275/11
“Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai”
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījuma izdarīšanu
novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā Nr.275/11 “Par zemes piekritību Dobeles novada
pašvaldībai”, svītrojot 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka viedokli un ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas
laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, ja
uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves), Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR –
(Z.BERGS,
A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS,
S.DUDE,
E.GAIGALIS,
A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.200/10 pielikumā)

6.
Par pašvaldībai piederošās zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemesgabala daļas
Ceriņu ielā 9, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem
sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei” bērnu rotaļu
laukuma ierīkošanai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Deputāts VIESTURS REINFELDS paziņo par nepiedalīšanos balsošanā.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, piekto daļu un sesto daļu, Dobeles novada dome ar 13
balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REINFELDS) NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.201/10 pielikumā)
7.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.26 Krišjāņa Valdemāra ielā 9, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.26 Krišjāņa Valdemāra ielā 9, Dobelē 30,2 kv.m.
platībā atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniecei par Īpašuma konversijas komisijas noteikto
pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.202/10 pielikumā)
8.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru pagastā 53,9
kv.m. platībā atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniecei par Īpašuma konversijas komisijas
noteikto pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.203/10 pielikumā)
9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 “Kazarmās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa Nr.2 “Kazarmās”, Annenieku pagastā 43,0 kv.m platībā
pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.204/10 pielikumā)
10.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Kazarmās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma - vienistabas dzīvokļa Nr.4 “Kazarmās”, Annenieku pagastā 24,7 kv.m
platībā pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.205/10 pielikumā)
11.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 496” Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Jaunzemnieki 496” Auru pagastā 0,0612 ha
platībā pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.206/10 pielikumā)
12.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvejnieki” Aizstrautniekos, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Zvejnieki” Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, kas sastāv no diviem
apbūvētiem zemesgabaliem, atsavināšanu, pārdodot to personai, kuras tiesiskajā valdījumā
atrodas uz zemesgabaliem esošās dzīvojamā māja un saimniecības ēka.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.207/10 pielikumā)
13.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzmuiža” Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma - zemesgabala “Bērzmuiža” Bērzes pagastā un uz tā esošo nedzīvojamo ēku
pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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 otro daļu un 9.panta
otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.208/10 pielikumā)

14.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par 2015.gada 15.jūlijā
notikušās divu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem un lūdz tos
apstiprināt.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Deputāts VIKTORS EIHMANIS paziņo par nepiedalīšanos balsojumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar
13 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.EIHMANIS)
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.209/10 pielikumā)
15.
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Muldavas ielā 1, Dobelē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai
personai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
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 Muldavas ielā 1,
Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 29.aprīļa kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada pašvaldības Pilnvarojuma
līgumu Nr.159/4.3.-2014 ar SIA „Dobeles namsaimnieks”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm
PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.210/10 pielikumā)
16.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.21 „Par Dobeles novada simboliku”“ apstiprināšanu
ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par sagatavoto
2010.gada 29.jūnija pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 „Par Dobeles novada simboliku”
grozījumu projektu, jo nepieciešams precizēt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un
vairākas noteikumu normas.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības
likuma 31.panta pirmo daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR –
(Z.BERGS,
A.CĪRULIS,
S.DUDE,
V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS,
A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,

A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.211/10 pielikumā)
17.
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā
Nr.34/2 „Par Apguldes vidusskolas pārņemšanu“
ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par grozījumu
izdarīšanu novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.34/2 „Par Apguldes vidusskolas
pārņemšanu“, pamato grozījumu izdarīšanas nepieciešamību.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka viedokli un ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR
– (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.212/10 pielikumā)
18.
Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem iedzīvotājiem
ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par saņemto LPS
vēstuli, kurā LPS informē par Ukrainas reģionālo un vietējo pašvaldību savienības lūgumu
palīdzēt ar materiāli tehnisko nodrošinājumu Čerņigovas kara hospitālim un ārstniecības
iestādēm, aicinot Latvijas pašvaldības izvērtēt materiālās palīdzības sniegšanas iespējas.
Ievērojot šo aicinājumu, ir sagatavots lēmuma projekts par finanšu līdzekļu ziedojumu vākšanas
akciju laikā no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.septembrim, atbalstot projektu
„Pašvaldību palīdzība Ukrainai“.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS sniedz informāciju par šī jautājuma izskatīšanu
LPS sēdē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Ievērojot LPS lūgumu atbalstīt projektu „Pašvaldību palīdzība Ukrainai“, Dobeles
novada dome ar 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.213/10 pielikumā)
19.
Par grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr. 353/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto
lēmuma projektu par grozījumu izdarīšanu novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā
Nr.353/13 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”, papildinot
Izglītības pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu sarakstu ar diviem pakalpojumu veidiem un
izmainot Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas ēdināšanas izmaksu uzcenojumus.

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā un
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 26.augustā, un abās komitejās
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.214/10 pielikumā)
20.
Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā 2015./2016.mācību gadā”
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par sagatavoto noteikumu
„Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
Dobeles novadā 2015./2016.mācību gadā” projektu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā un
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 26.augustā, un abās komitejās
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka viedokli un ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 2009.gada
22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.215/10 pielikumā)

21.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Jaunie meži” smilts ieguvei derīgo izrakteņu
atradnē „Bērzupe”.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par zemes
dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.
696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 33.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.un 7.punktu, Valsts vides dienesta

2013.gada 10.janvāra izdoto Smilts atradnes „Bērzupe“ pasi un 2015.gada 12.jūnija derīgo
izrakteņu ieguves limitu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.216/10 pielikumā)
22.
Par Dobeles novada tūrisma attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Dobeles novada
tūrisma attīstības koncepcijas projektu 2015.- 2020.gadam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.augustā
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.pantu un Attīstības plānošanas sistēmas likuma
6.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.217/10 pielikumā)
23.
PaPPar pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
Krišjāņa Barona ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā
ZIŅO
novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par pašvaldības
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu - zemesgabalu Krišjāņa Barona ielā 1,
Dobelē, informē par zemesgabala atrašanās vietu un tā nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanā.
Deputāts KASPARS ĻAKSA jautā par īpašuma platību.
ANDREJS SPRIDZĀNS sniedz atbildi: 3585 kv.m.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 3.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 78.panta pirmo daļu,
Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 66.panta pirmās daļas 4.punktu un 79.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” 3. un 5.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm
PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.218/10 pielikumā)
Sēde slēgta plkst.14.50
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2015.gada 24.septembrī, plkst.14.00
Sēdes vadītājs
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Nr.196/10

Par nekustamā īpašuma „Lieljukši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 14.augustā saņemto [..], dzīvo [..]
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lieljukši”
Dobeles pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4660 002 0015 38,8
ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles
novada dome KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums „Lieljukši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660
002 0015, (turpmāk arī – īpašums „Lieljukši”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4660 002 0015 38,8 ha platībā 1999.gada 8.maijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.110 uz [..] vārda.
[..] vēlas sadalīt īpašuma „Lieljukši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4660 002
0015 divās zemes vienībās.
Īpašuma „Lieljukši” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 2.jūlija sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
SIA „Rūķis AG”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 28.jūlijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16¹. panta pirmo
daļu un 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Lieljukši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 002
0015.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai (1) ar platību 19,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;

2.2. zemes vienībai (2) ar platību 19,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai (1) ar platību 19,4 ha:
3.1.1.
7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos;
3.1.2.
7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
3.1.3.
7311020104 -līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
3.2. zemes vienībai (2) ar platību 19,4 ha:
3.2.1. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos;
3.2.2. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī
uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
3.2.3. 7311020104 -līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atmodas ielā 19, Jelgavā viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.197/10

Par nekustamā īpašuma „Buki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 30.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma „Buki” Annenieku
pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Buki”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Buki”, kadastra numurs 4642 003 0144 ar kopplatību 5,07 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 100000337814 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Buki” sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4642 002 0063 ar platību 2,43 ha un 4642 003 0144
ar platību 2,64 ha.
Nekustamā īpašuma „Buki” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Buki” 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 „Buki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4642 002 0063 2,43 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0144 2,64 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.198/10

Par nekustamā īpašuma „Mežrozītes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 3.augustā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mežrozītes”
Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Mežrozītes”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Mežrozītes”, kadastra numurs 4652 002 0068 ar kopplatību 4,14
ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 281 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Mežrozītes” sastāv no četrām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 002 0068 ar platību 0,2 ha, 4652 001 0028 ar
platību 1,53 ha, 4652 002 0069 ar platību 0,98 ha un 4652 002 0164 ar platību 1,43 ha.
Nekustamā īpašuma „Mežrozītes” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Mežrozītes” trijos atsevišķos īpašumos.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Mežrozītes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā trijos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0068 0,2 ha platībā – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0028 1,53 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.3. īpašumam, kurš sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 002 0069
0,98 ha platībā un 4652 002 0164 1,43 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.199/10

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.116/5 “Par
zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai”
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts zemes
dienesta 2006.gada 19.oktobra lēmumu Nr.369/1.14.3 “Par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu” un 2010.gada 30.decembrī noslēgto zemes nomaksas izpirkuma līgumu Nr.1/CP-199
ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17 “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un svītrot 72.punktu.
2. Izdarīt grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.2116/5 “Par zemes
piekritību Dobeles novada pašvaldībai” un svītrot 2.82.apakšpunktu.
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Nr.200/10

Par grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā Nr.275/11
“Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai”
Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās
ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves), Dobeles novada
dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā Nr.275/11 “Par
zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” un svītrot 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktus.
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Nr.201/10

Par pašvaldībai piederošās zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā saņemto biedrības “Vecāki Jaunbērzes bērnu
nākotnei”, reģistrācijas Nr.40008208288, juridiskā adrese: Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes
pag., Dobeles nov., LV-3717, iesniegumu, kurā pašvaldība tiek informēta par to, ka biedrībai
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un lūgts, saskaņā ar 2013.gada 26.aprīlī
noslēgto zemes nomas līguma Nr.113/9-2, iznomāto zemi nodot biedrībai lietošanā bez
atlīdzības.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, piekto daļu un sesto daļu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. NODOT uz 10 gadiem bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei”,
reģistrācijas Nr.400081208288, juridiskā adrese: Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag.,
Dobeles nov., LV-3717, zemesgabala Ceriņu ielā 9, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā, daļu 0,1 ha platībā.
2. SLĒGT ar biedrību “Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei” patapinājuma līgumu.
3. ATZĪT par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.94/4 “Par
pašvaldībai piederošās zemes nomu” un izbeigt 2013.gada 26.aprīlī noslēgtā nomas līguma
Nr.113/9-2 darbību.
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Nr.202/10

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.26 Krišjāņa Valdemāra ielā 9, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.26 Krišjāņa Valdemāra ielā 9, Dobelē,
Dobeles novadā, īrnieces [..] iesniegumu par īrētā vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 30,2
kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību EUR 4400,00 (četri 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 [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.26 Krišjāņa Valdemāra
ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, 30,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 302/13254 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas
Nr.4601 003 2208 001 026).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 4500,00 (četri
tūkstoši pieci simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada
31.augustam.
3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāslēdz pirkuma līgums un
jāveic pirmais maksājums ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas.
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Nr.203/10

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru pagastā,
Dobeles novadā, īrnieces [..] iesniegumu par īrētā trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 53,9
kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši 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 [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.16 Priežu ielā 22,
Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 53,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 539/26063 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas
Nr.4646 001 0050 001 016).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 2700,00 (divi
tūkstoši septiņi simti euro) un nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada
31.martam.
3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāslēdz pirkuma līgums un
jāveic pirmais maksājums ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas.

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
27.08.2015.

Nr.204/10

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 “Kazarmās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr.2 ”Kazarmās”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums “Kazarmas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no
dzīvojamās mājas ar 5 dzīvokļu īpašumiem, kuru kopējā platība 137,7 kv.m., kūts, šķūņa un
zemes 0.27 ha platībā, kadastra numurs 4642 003 0074, reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 179 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.2 “Kazarmās”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā 43,0 kv.m. platībā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 400,00 (četri simti
euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.2 “Kazarmās”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 43,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma
430/1377 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kūts, šķūņa un zemes (identifikācijas
numurs 4642 003 0074 001 002).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 600,00 (seši
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
27.08.2015.

Nr.205/10

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Kazarmās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr.4 ”Kazarmās”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums “Kazarmas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no
dzīvojamās mājas ar 5 dzīvokļu īpašumiem, kuru kopējā platība 137,7 kv.m., kūts, šķūņa un
zemes 0.27 ha platībā, kadastra numurs 4642 003 0074, reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 179 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.4 “Kazarmās”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā 24,7 kv.m. platībā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 250,00 (divi simti
piecdesmit euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.4 “Kazarmās”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 24,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma
247/1377 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kūts, šķūņa un zemes (identifikācijas
numurs 4642 003 0074 001 002).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 450,00 (četri
simti piecdesmit euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
27.08.2015.

Nr.206/10

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 496” Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai piederoša
zemesgabala „Jaunzemnieki 496” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 496” Auru pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0502 0,0612 ha platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 7257 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 800,00 (astoņi
simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Jaunzemnieki 496”
Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0502, 0,0612 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.

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
27.08.2015.

Nr.207/10

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvejnieki” Aizstrautniekos, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 13.martā saņemts [..] pilnvarotās personas [..]
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu īpašumu – divus zemesgabalus
“Zvejnieki” Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums “Zvejnieki”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā ar
kadastra Nr.4660 001 0390, kas sastāv no diviem apbūvētiem zemesgabaliem, reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054
7360 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabalu platības – 0,0393 ha un 0,0255 ha.
Uz zemesgabaliem atrodas [..] tiesiskajā valdījumā esošas ēkas – uz viena zemesgabala
dzīvojamā māja, uz otra zemesgabala saimniecības ēka.
Saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu, zemesgabalus lieto [..].
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums abiem zemesgabaliem ir EUR 600,00 (seši
simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT [..], p.k.[..], nekustamo īpašumu “Zvejnieki” Aizstrautniekos, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā, kas sastāv no diviem apbūvētiem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem
4660 001 0390, 0,0393 ha platībā un 4660 001 0389, 0,0255 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1400,00 (viens
tūkstotis četri simti euro).
3. Pircējam četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāslēdz pirkuma līgums un
jāveic pirmais maksājums ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas.

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
27.08.2015.

Nr.208/10

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzmuiža” Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala “Bērzmuiža” Bērzes pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošās
nedzīvojamās ēkas – skolas un šķūņa, atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums – zemesgabals “Bērzmuiža” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar
kadastra numuru 4652 002 0175 1,82 ha platībā un uz tā esošā nedzīvojamās ēkas – skola un
šķūnis reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Bērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 1000 0054 7260 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Pašvaldībai tās funkciju veikšanai minētais īpašums nav nepieciešams.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 14600,00
(četrpadsmit tūkstoši seši simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un
9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Bērzmuiža” Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, kadastra numurs 4652 002 0175, 1,82 ha platībā un nedzīvojamās ēkas – skolu
un šķūni.
2. NOTEIKT atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši
euro) t.sk. zemei EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro) un nedzīvojamām ēkām EUR 8000,00
(astoņi 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
27.08.2015.

Nr.209/10
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 - neapbūvēta
zemesgabala “Upenāji” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 010 0206, 3,98
ha platībā, izsoles rezultātus un pārdot to Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku
saimniecībai „Arāji”, reģ. Nr.48501018589, par nosolīto cenu 14600,00 euro.
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma -neapbūvēta
zemesgabala “Būdas” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 010 0156, 1,73
ha platībā, izsoles rezultātus un pārdot to Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku
saimniecībai „Arāji”, reģ. Nr.48501018589, par nosolīto cenu 6600,00 euro.
3. UZDOT pircējam septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma
līgumu ar pašvaldību.

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
27.08.2015.

Nr.210/10
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 Muldavas ielā 1,
Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 29.aprīļa kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada pašvaldības Pilnvarojuma
līgumu Nr.159/4.3.-2014 ar SIA „Dobeles namsaimnieks”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NODOT daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muldavas ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā, kas
sastāv no 41 dzīvokļu īpašumiem, tās sastāvā ietilpstošās zemes 3175 kv.m. platībā,
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Ričardam Muļicam,
p.k.200150-12214.
2. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un
pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Muldavas ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā
nodošanas - pieņemšanas aktu.
3. UZDOT SIA „Dobeles namsaimnieks”, kā Dobeles novada pašvaldībai piederošo
dzīvokļu pārvaldniekam, Dobeles novada pašvaldības vārdā slēgt dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus ar dzīvokļu īpašnieku izvēlēto pārvaldnieku
vai apsaimniekotāju, administrējot Dobeles novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu
īrnieku maksas par dzīvojamo telpu īri,
apsaimniekošanu un komunālajiem
pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokli, kā arī citus ar dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu saistītos maksājumus.

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
27.08.2015.

Nr.211/10

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.21 „Par Dobeles novada simboliku”“ apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības
likuma 31.panta pirmo daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Dobeles
novada simboliku”“ (pielikumā).

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

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2015.gada 27.augusta lēmumu Nr.211/10
(protokols Nr.10)
2015.gada 27.augustā

Saistošie noteikumi Nr.8

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.21 „Par Dobeles novada simboliku”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21
„Par Dobeles novada simboliku” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar vārdiem un skaitli „un 43.panta
trešo daļu“.
2. Aizstāt saistošo noteikumu I nodaļas nosaukumā vārdu „Vispārējie“ ar vārdu „Vispārīgie“.
3. Izteikt saistošo noteikumu IV nodaļu jaunā redakcijā:

„IV. Simbolikas izmantošana komerciālos nolūkos
8. Dobeles novada karoga un ģerboņa attēlus komerciālos nolūkos drīkst izmantot tikai
saņemot pašvaldības atļauju, par ko ir jāmaksā pašvaldības nodeva saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Dobeles novada
pašvaldības nodevām”.
8.1 Atļaujas simbolikas izmantošanai komerciālos nolūkos saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz
iesniegums, kurā norādīts izmantošanas mērķis un informācija par tiražēšanas apjomiem, un
izstrādājuma skice vai etalona paraugs.
9. Atļauja simbolikas izmantošanai komerciālos nolūkos tiek izsniegta uz vienu gadu.“
4. Aizstāt saistošo noteikumu 10. un 11.punktā tekstu „no Ls 50,00 līdz Ls 100,00“ ar tekstu „no
70,00 euro līdz 140,00 euro“.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr.8
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.21 „Par Dobeles Dobeles novada simboliku”
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības
Nepieciešams precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko
pamatojums
pamatojumu un vairākas noteikumu normas, t.sk. 10.un
11.punktu, jo izdarot grozījumus saistošajos noteikumos
2014.gadā, netika grozītas tās tiesību normas, kuras ir
saistītas ar euro ieviešanu, tāpēc jāveic latos izteikto
skaitlisko vērtību konvertācija uz euro.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums
papildināts ar norādi uz likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta
trešo daļu. Atbilstoši Ministru kabineta 03.02.2003.
noteikumos Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi“ noteiktajam ir precizēts I nodaļas nosaukums. IV
nodaļa izteikta jaunā redakcijā. Saistošo noteikumu 10. un
11.punktā veikta latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija
uz euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
ievērojot šā likuma 32.pantā noteikto.
3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Nav ietekmes
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
Nav ietekmes
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām procedūrām Nav ietekmes
6. Informācija par
konsultācijām ar
Nav attiecināms
privātpersonām
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Nr.212/10

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā
Nr.34/2 „Par Apguldes vidusskolas pārņemšanu“
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

Izdarīt grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.34/2 „Par
Apguldes vidusskolas pārņemšanu“ un aizstāt 3.punktā skaitļus un vārdus „15.panta pirmās
daļas 4.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas“ ar skaitļiem un vārdiem „15.panta
pirmās daļas 2., 4., 6. un 10.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju“.
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Nr.213/10
Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem iedzīvotājiem

Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS) sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais
Krusts“ (turpmāk - LSK), kas ietilpst Starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness
kustībā un kuras viens no pamatuzdevumiem ir sniegt palīdzību bruņotos konfliktos cietušajiem,
īsteno projektu „Pašvaldību palīdzība Ukrainai“ (turpmāk- Projekts). Dobeles novada pašvaldībā
2015.gada 26.jūnijā ir saņemta LPS vēstule, kurā LPS informē, ka 2015.gada 12.maijā saņēma
Ukrainas reģionālo un vietējo pašvaldību savienības lūgumu palīdzēt ar materiāli tehnisko
nodrošinājumu Čerņigovas kara hospitālim un ārstniecības iestādēm un aicina Latvijas
pašvaldības izvērtēt materiālās palīdzības sniegšanas iespējas.
Ievērojot LPS lūgumu atbalstīt Projektu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Izsludināt finanšu līdzekļu (ziedojumu) vākšanas akciju ar mērķi atbalstīt Ukrainas
Republikas Čerņigovas kara hospitāli un ārstniecības iestādes.
2. Noteikt akcijas darbības laiku no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.septembrim.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Sandrai Rasiņai nodrošināt ziedojumu
pieņemšanu pašvaldības ziedojumu kontos AS „Swedbank“ un AS „SEB banka“, kā arī
to izlietošanas, atbilstoši mērķim, kontroli.
4. Administratīvās nodaļas vadītājai Irēnai Eidmanei nodrošināt informācijas ievietošanu
pašvaldības izdevumā „Dobeles novada ziņas“ un interneta vietnē.
5. Pēc akcijas noslēgšanās pašvaldības interneta vietnē un pašvaldības izdevumā „Dobeles
novada ziņas” publicēt informāciju par ziedojumu izlietojumu un apmēru.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Agrim Vilkam.
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Nr.214/10

Par grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr. 353/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr. 353/13 „Par Dobeles
novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. Papildināt lēmuma 2.pielikumu ar 1.6. un 1.7.punktiem:
Izglītības dokumenta dublikāts
Arhīva izziņa

1.6.
1.7.
2.

1 gab.
1 gab.

7,00
2,50

Izteikt lēmuma 2.pielikuma 4.10.punktu jaunā redakcijā:
4.10.
4.10.1.
4.10.1.1.
4.10.1.2.
4.10.2.
4.10.2.1.
4.10.2.2.
4.10.3.
4.10.3.1.
4.10.3.2.
4.10.4.
4.10.4.1.
4.10.4.2.
4.10.5.
4.10.5.1.
4.10.5.2.
4.11.

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā
vidusskola - ēdienu uzcenojumi, % no pašizmaksas
zupas
izglītojamiem
ārpakalpojums
otrie ēdieni
izglītojamiem
ārpakalpojums
saldie ēdieni
izglītojamiem
ārpakalpojums
gaļas salāti, svaigu dārzeņu salāti
izglītojamiem
ārpakalpojums
pīrādziņi, plātsmaizes
izglītojamiem
ārpakalpojums
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā
vidusskola - kafejnīcas gabalpreču (ūdens,
šokolāde, augļi) uzcenojums, % no pašizmaksas

Priekšsēdētājs

1 vienība
1 vienība

40%
80%

1 vienība
1 vienība

50%
100%

1 vienība
1 vienība

23%
40%

1 vienība
1 vienība

50%
70%

1 vienība
1 vienība
1 vienība

50%
80%
25%
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Nr.215/10

Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā 2015./2016.mācību gadā”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 2009.gada
22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT noteikumus „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā
2015./2016.mācību gadā” (pielikumā).
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Pielikums
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2015.gada 27.augusta
sēdes lēmumu Nr.215/10
2015.gada 27.augustā

Dobelē

NOTEIKUMI
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai Dobeles novadā
2015./2016.mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” 11.punktu un Ministru kabineta 2009.gada
28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk mērķdotāciju) Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās,
profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestādes (turpmāk – izglītības iestādes)
pedagogu darba samaksai.
2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajiem kritērijiem aprēķina un sadala Dobeles novada Izglītības pārvalde (turpmāk –
Izglītības pārvalde), ievērojot šādus rādītājus:
2.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē;
2.2. izglītojamo skaits klasē;
2.3. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.
3. Pedagoģisko likmju skaitu, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algas likmi nosaka
laika posmam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un no 1.septembra līdz
31.decembrim.
4.

Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka Izglītības pārvalde, ņemot vērā
izglītojamo skaitu (tai skaitā izglītojamo skaitu pirmsskolas grupās pie pamatskolām).

5.

Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot pedagogu
tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām, paredzot tajā

finansējumu:
5.1. kvalitatīvas izglītības apguves un izglītojamo interesēm atbilstoša piedāvājuma
nodrošināšanai un atbilstoša atalgojuma pedagogiem nodrošināšanai:
iestādes izglītības programmas (-u) īstenošanai;
par klases audzināšanu;
par gatavošanos stundām (nodarbībām);
par rakstu darbu labošanu;
par individuālo darbu ar izglītojamiem izglītības iestādes ilgstoši slimojošo
skolēnu apmācībai;
5.1.6. par pulciņa vadīšanu;
5.1.7. par pagarinātas dienas grupas vadīšanu;
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.2. par iegūto kvalitātes pakāpi;
5.3. atalgojuma nodrošināšanai mācību priekšmetu skolotājiem, kuri veic novada metodiskās
apvienības vadītāja pienākumus, atbilstoši Izglītības pārvaldes rīkojumam;
5.4. rezerves fonda veidošanai, paredzot finansējumu pedagogu aizvietošanai slimības laikā,
pedagoga darba stāža izmaiņām, pēkšņai noteikšanai mājas apmācības ilgstoši slimojošam
izglītojamajam, pedagogu atvaļinājumu kompensācijām un piemaksām par papildu
pedagoģisko darbu.
6.

Lai nodrošinātu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību
priekšmetu un stundu plāna izpildi visām skolām, mērķdotāciju sadalot, iestādes ievēro šādus
kritērijus:
6.1. klases audzināšanas stundas tarificē :
6.1.1. līdz 15 izglītojamajiem klasē – līdz 4 stundām;
6.1.2. 16 līdz 25 izglītojamie klasē – līdz 5 stundām;
6.1.3. 26 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 6 stundām;
6.2. mācību stundu (nodarbību) sagatavošanai:
6.2.1. vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību priekšmetu
pedagogiem tarificē līdz 2 stundām nedēļā par vienu darba likmi;
6.2.2. pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem tarificē līdz 4 darba stundām nedēļā par
vienu darba likmi;
6.3. rakstu darbu labošanai par vienu darba likmi tarificē:
6.3.1. valodās, literatūrā un matemātikā:
6.3.1.1. līdz 15 izglītojamajiem klasē - līdz 4 stundām;
6.3.1.2. 16 līdz 25 izglītojamie klasē - līdz 5 stundām;
6.3.1.3. 26 un vairāk izglītojamo klasē - līdz 6 stundām;
6.3.2. citos mācību priekšmetos – līdz 1 stundai nedēļā neatkarīgi no izglītojamo skaita;
6.3.3. vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs individuālajam darbam ar
izglītojamajiem mācību priekšmetos par vienu darba likmi tarificē līdz 2 stundām.
Valsts ģimnāzijā var tarificēt vairāk par 2 darba stundām esošā darba samaksas
fonda ietvaros.
6.3.4. profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes
mūzikas un mākslas izglītības programmas, (solfedžo, mūzikas literatūru, kultūras,
mākslas dizaina vēsturi, mākslas valodas pamatus) 1 stundu par vienu darba likmi
nedēļā.

7. Izglītības un izglītības atbalsta iestādes vadītājs tarifikācijas saskaņo Izglītības pārvaldē.
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Nr.216/10

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par zemes
dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.
696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 33.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.un 7.punktu, Valsts vides dienesta
2013.gada 10.janvāra izdoto Smilts atradnes „Bērzupe“ pasi un 2015.gada 12.jūnija derīgo
izrakteņu ieguves limitu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju (turpmāk – Atļauja) SIA „Jaunie
meži”, reģ.Nr.48503009557, juridiskā adrese: Rīgas iela 10-1, Saldus, Saldus novads, LV-3801
(turpmāk-Atļauja) smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Bērzupe”, kas atrodas nekustamajā
īpašumā „Ķirši”, Annenieku pagasts, Dobeles novads (kadastra Nr.46420030060).
2. Noteikt Atļaujas derīguma termiņu līdz 2023.gada 9.janvārim.
3. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas 142,29 euro samaksas Dobeles novada pašvaldības
budžetā.
4. ATZĪT par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr.50/2
“Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” un 2013.gada , 1.martā izsniegto bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.4 SIA „Jaunie meži” smilts ieguvei derīgo
izrakteņu atradnē „Bērzupe”.
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Par Dobeles novada tūrisma attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.pantu un Attīstības plānošanas sistēmas likuma
6.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dobeles novada tūrisma attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam (pielikumā).
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Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
Krišjāņa Barona ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā
Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 27.augustā ir saņemts [..], personas kods [..],
pilnvarotās personas [..], personas kods [..], prakses vietas adrese: [..] un SIA “DIGGER LV”,
reģ. Nr.43603070170, juridiskā adrese: Viktorijas iela 3, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts,
Ozolnieku novads, valdes locekles [..] iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu – zemesgabalu 3585 kv.m. platībā Krišjāņa Barona
ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā. Iesniegumam pievienota 2015.gada 26.augustā noslēgtā pirkuma
līguma, kas reģistrēts ar Nr.KBr1/08-2015, (turpmāk – Līgums) kopija.
Dobeles novada dome, izskatījusi iesniegto Līgumu, konstatē:
Saskaņā ar Līgumu tiek pārdots nekustamais īpašums Krišjāņa Barona ielā 1, Dobelē,
Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 3585 kv.m. platībā, ar kadastra apzīmējumu
46010083106 (turpmāk – Īpašums). Īpašuma pārdevējs ir tā īpašnieks [..], personas kods [..],
dzīvojošs [..], kura īpašuma tiesības nostiprinātas Dobeles pilsētas zemesgrāmatā, nodalījums
Nr.539. Īpašumu pērk SIA “DIGGER LV”, reģ. Nr.43603070170, juridiskā adrese: Viktorijas
iela 3, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads.
Saskaņā ar Līguma 2.1.punktā noteikto, Īpašuma pirkuma maksa ir EUR 11500,00
(vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro). Pirkuma maksu pircējam pilnā apmērā jāsamaksā
pārdevējam līdz 2015.gada 18.septembrim. Atbilstoši Līgumā noteiktajam visus izdevumus
saistībā ar Īpašuma pirkumu un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz pircēja vārda zemesgrāmatā
sedz pircējs.
Līguma 6.4.punktā noteikts, ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības, tā iestājas
Līgumā pircēja vietā un tai ir saistoši līguma nosacījumi.
Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka vietējām pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot
teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas
dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību
pašvaldības funkciju īstenošanai. Likuma 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.); savukārt 15.panta pirmās daļas 6.punkts cita starpā nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Savukārt likuma 14.panta pirmās
daļas 2.punkts cita starpā nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo īpašumu un slēgt darījumus.

Saskaņā ar Dobeles novada Teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam Īpašums atrodas
jauktas centra apbūves teritorijā, kurā cita starpā ir noteikti šādi zemes lietošanas mērķi: sporta
pasākumu ēku būvniecība (arēnas, sporta manēžas, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta
laukumi, utt.); publisku laukumu izbūve un labiekārtošana; apstādījumu ierīkošana; ielas
labiekārtojuma un gājēju kustības infrastruktūras ierīkošana. Īpašums robežojas ar Dobeles
novada pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem: Krišjāņa Barona iela (kadastra
Nr.46010134041); Baznīcas iela 6 (kadastra Nr.46010083115); Jāņa Čakstes iela 4 (kadastra
Nr.46010083215), Dobele, Dobeles novads. Ievērojot iepriekš teikto un to, ka Īpašums atrodas
blakus Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas piegulošajai teritorijai, kurā
pašvaldība plāno ierīkot mini futbola laukumu, Dobeles novada dome secina, ka Īpašums ir
nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai - gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 919 „Noteikumi par vietējo
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” 3.punkts nosaka, ja vietējai pašvaldībai
atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību
funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus,
attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato nekustamā īpašuma
nepieciešamību pašvaldību funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu
laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Noteikumu 6.punktā noteikts, ka
vietējās pašvaldības domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uzliek tai par
pienākumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
sagatavot attiecīgu darījuma aktu, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās
nosacījumiem, un līgumā noteiktā kārtībā un termiņos samaksāt pirkuma līgumā noteikto
summu. Savukārt noteikumu 9.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības domei ir saistoša
pārdevēja un pircēja vienošanās, kas attiecas uz tiesiski noslēgta līguma būtiskām sastāvdaļām,
kuras ir ietvertas vietējai pašvaldībai iesniegtajā pirkuma līgumā.
Likuma „Par pašvaldībām” 3.pantā noteikts, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas
ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes - un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta
doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Administratīvā procesa likuma 13.pants nosaka,
ka labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam
nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko
interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu. Minētā likuma
66.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura
lietderību, iestāde lemj par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību
aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību būtisku
ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. Izmantojot pirmpirkuma
tiesības uz Īpašumu, sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir ievērojami lielāks nekā
privātpersonas tiesību aizskārums.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 3.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 78.panta pirmo daļu,
Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 66.panta pirmās daļas 4.punktu un 79.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” 3. un 5.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu - zemesgabalu Krišjāņa Barona ielā 1,
Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 46010083106 3585 kv.m platībā par Līgumā
noteikto nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu EUR 11500,00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti
euro).

2. Uzdot pašvaldības Administratīvajai nodaļai domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu nekavējoties nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļai.
3. Uzdot pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja
vienošanās nosacījumiem, nodrošināt pirkuma līguma sagatavošanu 10 darbdienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
4. Uzdot pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai Līgumā norādīto summu samaksāt
pārdevējam atbilstoši pirkuma līguma nosacījumiem.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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