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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dobelē
25.02.2016.

Nr.2

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

novada domes priekšsēdētāja vietnieks GUNTIS SAFRANOVIČS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS,
SARMĪTE DUDE, EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS
LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS
REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS
Sēdē nepiedalās deputāti: ALDIS CĪRULIS: iemesls – darba pienākumi, VIKTORS
EIHMANIS: iemesls – darba pienākumi, ANDREJS SPRIDZĀNS: iemesls – atvaļinājums,
IVARS STANGA: iemesls – darba pienākumi
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS
VILKS, 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, sabiedrisko
attiecību speciāliste AGNESE JĀKOBSONE, Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE,
Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO, Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA
LAPINSKA-LEIERE, datortīklu administrators GINTS DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 1 (vienu) papildus
jautājumu „Par Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par
kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšana” precizētās redakcijas apstiprināšanu”, kas sagatavots, ņemot vērā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus.
Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS uzaicina balsot par papildus jautājuma „Par Dobeles
novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā tiek ierosināta,
uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana”
precizētās redakcijas apstiprināšanu”, iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.
Deputāti ar 13 balsīm PAR - (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
iekļaut papildus jautājumu „Par Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai

funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
apstiprināšanu” domes sēdes darba kārtībā.

pārskatīšana”

precizētās

redakcijas

Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtība:
1. (19/2)
2. (20/2)
3. (21/2)
4. (22/2)

5. (23/2)
6. (24/2)
7. (25/2)
8. (26/2)
9. (27/2)
10. (28/2)
11. (29/2)

12. (30/2)

13. (31/2)
14. (32/2)
15. (33/2)
16. (34/2)
17. (35/2)
18. (36/2)

Par nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma “Lauras” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Dobeles novada domes 2015.gada
29.oktobra lēmumā Nr.240/12 “Par nekustamā īpašuma „Dreimaņi” Zebrenes
pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu”
Par Dobeles novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmuma Nr.256/12 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Beikas” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu” atcelšanu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 25.oktobra domes lēmumā
Nr.254/11 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.56 Jāņa Čakstes ielā 23,
Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 483”, Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Veczemnieki 86”, Auru pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par iesnieguma izskatīšanu
Par Dobeles novada domes 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.15
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras
īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” precizētās
redakcijas apstiprināšanu
Par Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikuma
apstiprināšanu
Par pašvaldības maksas pakalpojumiem Latvijas Puķu draugu 39.saietā
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā
Nr.353/13 ”Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Par projekta iesnieguma „Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada
jauniešu uzņēmības un piederības apziņas stiprināšanai” iesniegšanu
Par Lolitas Prancītes iesniegumu
Par Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par
kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana” precizētās redakcijas
apstiprināšanu

1.
Par nekustamā īpašuma Skolas iela 12 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Skolas iela 12 Dobelē 3232 kv.m. platībā sadalīšanai
divās zemes vienībās, nosakot mērķus un apgrūtinājumus.
Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, vai zemes vienībai ar lietošanas mērķi
“autostāvvieta” ir noteikti visi norādītajam mērķim atbilstošie objekta apgrūtinājumi.
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE atbild, ka jā.
Citu jautājumu vai priekšlikumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo daļu un 19.pantu, 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 13 balsīm PAR - (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.19/2 pielikumā)
2.
Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 6 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
Bērzu iela 6 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, sadalīšanu
divos atsevišķos īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 16.februārī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 13 balsīm PAR - (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.20/2 pielikumā)
3.
Par nekustamā īpašuma „Lauras” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Lauras” Bērzes pagastā, kas sastāv no četrām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos
īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 16.februārī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.21/2 pielikumā)
4.
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Dobeles novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā
Nr.240/12 „Par nekustamā īpašuma „Dreimaņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu”
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pārrakstīšanās kļūdas
labošanu novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā Nr.240/12 „Par nekustamā īpašuma
“Dreimaņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu”, aizstājot 2.1.apakšpunktā kadastra
apzīmējumu “4652 004 0082” ar kadastra apzīmējumu „4698 004 0082”.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 16.februārī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts KASPARS ĻAKSA izsaka priekšlikumu izņemt vārdu “pārrakstīšanās” no
lēmuma projekta teksta.
Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA paskaidro, ka iestāde administratīvā akta
tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskās kļūdas, un to nosaka
Administratīvā procesa likums.
Deputāts KASPARS ĻAKSA noņem priekšlikumu.
Citu jautājumu un priekšlikumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā
procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta
tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas
kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR –
(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.22/2 pielikumā)
5.
Par Dobeles novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmuma Nr.256/12 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Beikas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu”
atcelšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par novada domes
2015.gada 29.oktobra lēmuma Nr.256/12 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beikas”,
Zebrenes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu” atcelšanu, jo pirkuma līgums par lēmumā
minētā īpašuma pārdošanu netika noslēgts.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 16.februārī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta ceturto daļu, ievērojot to, ka apbūvēta
zemesgabala pirmpirkuma tiesīgā persona nav noslēgusi pirkuma līgumu ar pašvaldību, Dobeles
novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.23/2 pielikumā)

6.
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumā Nr.254/11 „Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu”
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījumu novada
domes 2012.gada 25.oktobra lēmumā Nr.254/11 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, svītrojot
9.punktu un atzīstot nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 1,17 ha platībā „Jāņzemītes”,
Penkules pagastā izsoli par nenotikušu, jo pircējs nav samaksājis nosolīto cenu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 16.februārī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Civillikuma 1663., 2049. un 2052.pantu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.24/2 pielikumā)
7.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.56 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašumā – dzīvokļa Nr.56 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē 38,4 kv.m. platībā
atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniekam par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma
maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 16.februārī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.25/2 pielikumā)
8.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 483” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala “Jaunzemnieki 483” Auru pagastā 584 kv.m
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 2016.gada 16.februārī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.26/2 pielikumā)
9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Veczemnieki 86”, Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala “Jaunzemnieki 483”, Auru pagastā 725 kv.m
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 2016.gada 16.februārī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.27/2 pielikumā)
10.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par 2016.gada 10.februārī
notikušās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem un lūdz tos apstiprināt.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā,
likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 13
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.28/2 pielikumā)
11.
Par iesnieguma izskatīšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto lēmuma projektu
sakarā ar Dobeles novada Sociālā dienesta 2016.gada 8.janvāra lēmuma Nr.1.15.1./1
apstrīdēšanu, informē, ka izvērtējot faktiskos un tiesiskos apstākļus, ir nepieciešamas uzdot
Sociālajam dienestam atkārtoti izskatīt personas iesniegumu un izdot jaunu lēmumu.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2016.gada 17.februārī un apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 72.pantu, 81.panta otrās daļas
2.punktu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.29/2 pielikumā)

12.
Par Dobeles novada domes 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.15 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās
ievirzes un interešu izglītības programmas” precizētās redakcijas apstiprināšanu
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par domes 2015.gada
29.decembra saistošo noteikumu Nr.15 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības
izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”
precizētās redakcijas projektu, kas sagatavots, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumā minētos ierosinājumus.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2016.gada 17.februārī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 1.februāra
atzinumu ar reģ.Nr.18-6/706 par Dobeles novada domes 2015.gada 29.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.15 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras
īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”, kurā izteikts lūgums precizēt
minētos saistošos noteikumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.30/2 pielikumā)
13.
Par Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par sagatavoto Dobeles
Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikuma jaunās redakcijas projektu.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā 2016.gada 17.februārī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu, Profesionālas izglītības likuma 17.pantu un Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.31/2 pielikumā)
14.
Par pašvaldības maksas pakalpojumiem Latvijas Puķu draugu 39.saietā
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par maksas
pakalpojumu izcenojumiem vienai personai Latvijas Puķu draugu 39.saietā, kas notiks 2016.gada
9.jūlijā Dobelē.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2016.gada 17.februārī,
Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2016.gada 18.februārī un abās komitejās apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,

I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.32/2 pielikumā)
15.
Par grozījumiem 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 grozījumu
izdarīšanu novada domes 2014.gada 29.decembra lēmuma Nr.353/13 ”Par Dobeles novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 2.pielikumā.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2016.gada 17.februārī,
Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2016.gada 18.februārī un abās komitejās apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g”
apakšpunkta, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.33/2 pielikumā)
16.
Par projekta iesnieguma „Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu
uzņēmības un piederības apziņas stiprināšanai” iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta
„Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu uzņēmības un piederības apziņas
stiprināšanai” iesniegumu Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras atklātā projektu
konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un
stiprināt jauniešu piederības apziņu”, nosakot kopējo projekta finansējumu 3 500,00 euro, kas
100% apmērā ir Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras finansējums, informē par
plānotajām projekta aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2016.gada 17.februārī,
Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2016.gada 18.februārī un abās komitejās apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Jaunatnes
starptautisko programmas aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” nolikuma
7.punktu, un ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmā 2014. - 2020.gadam noteikto
Rīcības virziena “Iedzīvotāju skaits” uzdevums “Saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot
migrāciju, veidojot pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā” (R.1.1. Veicināt
novada jauniešu aktivitāti.), kā arī Dobeles novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2013.2017.gadam 3.4. Rīcības plāna Vidēja termiņa prioritātēm (VTP1: “Atbalsts jauniešu iniciatīvai
un līdzdalībai”; VTP2: “Atbalsts jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga
dzīvesveida veicināšana”, un VTP3: “Kvalitatīvs interešu un neformālās izglītības piedāvājums
un pieejamība Dobeles novadā”), Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS,
Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.34/2 pielikumā)

17.
Par Lolitas Prancītes iesniegumu
ZIŅO Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE par Lolitas Prancītes
atbrīvošanu no Dobeles novada bāriņtiesas locekles amata ar 2016.gada 29.februāri, ievērojot
L.Prancītes 2016.gada 1.februāra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Dobeles novada
bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas uz pašas vēlēšanos.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2016.gada 17.februārī un apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome ar 13
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.35/2 pielikumā)
18.
Par Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
„Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana” precizētās redakcijas apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par novada domes 2016.gada
28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta
dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana” precizētās redakcijas
projektu, kas sagatavots saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2016.gada 24.februāra atzinumā sniegtajiem norādījumiem.
Viedokli izsaka deputāts KASPARS ĻAKSA.
Jautājumu un ierosinājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 24.februāra
atzinumu par Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr1. „Par
kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšana”, kurā izteikts lūgums precizēt minētos saistošos noteikumus, saskaņā
ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 86.panta piekto daļu, Dobeles
novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.36/2 pielikumā)
Sēde slēgta plkst.15.00
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2016.gada 31.martā, plkst.14.00

Sēdes vadītājs

G.SAFRANOVIČS
(01.03.2016.)

Protokolēja

D.RITERFELTE
(01.03.2016.)
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Par nekustamā īpašuma Skolas iela 12 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Skolas iela 12 Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4601 012 4213
3232 kv.m. platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu,
Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums Skolas iela 12, Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums Skolas
iela 12), kopējā platība 3232 kv.m., kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4601 012 4213 ar platību 3232 kv.m., reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0009 6312 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
2. Dobeles novada pašvaldība vēlas sadalīt īpašuma Skolas iela 12 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4601 012 4213 3232 kv.m. platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma Skolas iela 12 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2016.gada 15.februārī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo
daļu un 19.pantu, 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 nekustamajam īpašumam
Skolas ielā 12, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46010124213.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 0,1977 ha – kods 1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas;
2.2. zemes vienībai ar platību 0,1255 ha – kods 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 0,1977 ha:

3.1.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju - 0.0225 ha (3.- Nr. projekta plānā);
3.1.2. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
– 0.0657 ha (5);
3.1.3. 7312010201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu,
kas atrodas līdz 2 m dziļumam – 0,0138 ha (7);
3.1.4. 7312010900 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju –
0.0137 ha(8);
3.1.5. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz
2m dziļumam –0.0178 ha (9);
3.1.6. 7312060100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu,
siltumapgādes iekārtu un būvi- 0.0046 ha; 0,0007 ha (10);
3.1.7. 7312040200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu
gaisvadu līniju – 0.0163 ha (11);
3.1.8. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu- sarkanā līnija
– 0.0091 ha (12);
3.1.9. 7312080101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz
0,4 megapaskāliem – 0.0076 ha (13).
3.2. zemes vienībai ar platību 0,1255 ha:
3.2.1. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko
sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0.0109 ha, 0.0055 ha (1.,2.);
3.2.2. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju - 0.0012 ha, 0.0036 ha, 0.0093 ha, 0.0004 ha (3., 4);
3.2.3. 73120110300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas
vadu – 0.0082 ha, 0.0067 ha, 0.0066 ha (5., 6);
3.2.4. 7312010201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu,
kas atrodas līdz 2 m dziļumam – 0,0046 ha (7.);
3.2.5. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz
2 m dziļumam – 0.0213 ha (9.);
3.2.6. 731206000 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu,
siltumapgādes iekārtu un būvi – 0.0154 ha (9.);
3.2.7. 7312040200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu
gaisvadu līniju – 0.0030 ha (11.);
3.2.8. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu- sarkanā līnija
– 0.0007 ha, 0.0029 ha (12);
3.2.9. 7312080101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz
0,4 megapaskāliem – 0.0076 ha (13).
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Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 6 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2016.gada 12.februārī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma Bērzu iela 6,
Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums Bērzu iela 6)
sadalīšanu.
Nekustamais īpašums Bērzu iela 6, kadastra numurs 46680030045 ar kopplatību 2,4 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 19 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums Bērzu iela 6 sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46680030045 ar platību 0,6 ha un 46680030046 ar platību
1,8 ha.
Nekustamā īpašuma Bērzu iela 6 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu iela 6 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 Bērzu iela 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46680030045 0,6 ha platībā – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46680030046 1,8 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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Par nekustamā īpašuma „Lauras” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2016.gada 15.februārī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..] un [..], personas kods [..], dzīvojoši [..] iesniegumu par nekustamā
īpašuma „Lauras”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums
„Lauras”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Lauras”, kadastra numurs 4652 006 0005 ar kopplatību 23,98 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
numurs 96 uz [..] un [..] (katram 1/2 domājamā daļa) vārda.
Nekustamais īpašums „Lauras” sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 4652 004 0011 ar platību 19,8 ha, 4652 006 0045 ar platību 2,56 ha, 4652 006
0092 ar platību 1,0 ha un 4652 006 0167 ar platību 0,62 ha.
Nekustamā īpašuma „Lauras” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Īpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lauras” 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 „Lauras” Bērzes pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 004 0011 19,8 ha platībā – zemes, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam, kurš sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 006
0045 2,56 ha platībā, 4652 006 0092 1,0 ha platībā un 4652 006 0167 0,62 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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Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Dobeles novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā
Nr.240/12 „Par nekustamā īpašuma „Dreimaņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu”
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā
procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta
tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas
kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Labot pārrakstīšanās kļūdu Dobeles novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmuma
Nr.240/12 „Par nekustamā īpašuma “Dreimaņi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu”
un aizstāt 2.1.apakšpunktā kadastra apzīmējumu “4652 004 0082” ar kadastra apzīmējumu „4698
004 0082”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
25.02.2016.

23/2

Par Dobeles novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmuma Nr.256/12 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Beikas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu”
atcelšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta ceturto daļu, ievērojot to, ka apbūvēta
zemesgabala pirmpirkuma tiesīgā persona nav noslēgusi pirkuma līgumu ar pašvaldību, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
ATCELT Dobeles novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu Nr.256/12 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Beikas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu”.
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Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumā Nr.254/11 „Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu”
Saskaņā ar Civillikuma 1663., 2049. un 2052.pantu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu , Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATZĪT nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 1,17 ha platībā „Jāņzemītes”, Penkules
pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4684 006 0072, izsoli par nenotikušu.
2. GROZĪT Dobeles novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.254/11 “Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu” un svītrot 9.punktu.
3. ATCELT 2012.gada 3.decembrī ar [..] noslēgto pirkuma līgumu Nr.9-9/49.
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.56 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.56 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles
novadā, īrnieces [..] iesniegumu par īrētā vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 38,4 kv.m.
atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību 5700,00 euro (pieci tūkstoši septiņi 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.56 Jāņa Čakstes ielā
23, Dobelē, Dobeles novadā, 38,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 384/52191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas
Nr.4601 013 4103 001 056).

2.

NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu 5800,00 euro
(pieci tūkstoši astoņi simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz
2016.gada 30.septembrim.

3.

Pircējai septiņu 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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Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 483” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai piederoša
zemesgabala „Jaunzemnieki 483” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 483” Auru pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0489 584 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0055 2584 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir 800,00 euro (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
483”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0489, 584 kv.m. platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1300,00 euro
(viens tūkstotis trīs 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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Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Veczemnieki 86”, Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala „Veczemnieki 86”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Veczemnieki 86”, Auru pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 011 0106 725 kv.m. platībā (kadastra apzīmējums 4646 011
0392) reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.1000 0055 3162 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir 1100,00 euro (viens
tūkstotis viens simts 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 „Veczemnieki
86”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 011 0106, 725 kv.m. platībā
(kadastra apzīmējums 4646 011 0392).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1650,00 euro
(viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
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Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā,
likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - vienistabas
dzīvokļa „Počas”- 4, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 30,9 kv.m. platībā un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 309/2778 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes (identifikācijas numurs 4668 003 0245 001 004) izsoles rezultātus un
pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 650,00 euro, nosakot pirkuma maksas samaksas
termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim;
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemesgabala
“Jaunzemnieki 186”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 616 kv.m. platībā (kadastra Nr.4646
012 0192) izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 1400,00 euro,
nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 31.augustam;
3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemesgabala
“Jaunzemnieki 321”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 651 kv.m. platībā, (kadastra Nr.4646
012 0326) izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 1600,00 euro,
nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim;
4. UZDOT pircējiem trīsdesmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma
līgumu ar pašvaldību.
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Par iesnieguma izskatīšanu

[..]
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 72.pantu, 81.panta otrās daļas
2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATCELT Dobeles novada Sociālā dienesta 2016.gada 8.janvāra lēmumu Nr.1.15.1./1 [..];
2. UZDOT Dobeles novada Sociālajam dienestam atkārtoti izskatīt [..] iesniegumu par
pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā, un, izvērtējot faktiskos un tiesiskos apstākļus,
izdot jaunu administratīvo aktu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā
19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
25.02.2016.

30/2

Par Dobeles novada domes 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.15 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās
ievirzes un interešu izglītības programmas” precizētās redakcijas apstiprināšanu
Izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 1.februāra
atzinumu ar reģ.Nr.18-6/706 par Dobeles novada domes 2015.gada 29.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.15 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras
īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”, kurā izteikts lūgums precizēt
minētos saistošos noteikumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada domes 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.15 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās
ievirzes un interešu izglītības programmas” precizēto redakciju (pielikumā).

2. ATCELT Dobeles novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.320/14 „Par Dobeles
novada saistošo noteikumu Nr.15 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības
iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.320/14
(protokols Nr.14)
Precizēti ar Dobeles novada domes 2016.gada
25.februāra lēmumu Nr.30/2
(prot. Nr.2)

2015.gada 29.decembrī

Saistošie noteikumi Nr.15

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma
maksa par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi Dobeles novada
pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Dobeles Mūzikas skolas, Dobeles Mākslas
skolas un Dobeles Sporta skolas (turpmāk - izglītības iestāde) izglītojamo vecāku, aizbildņu vai
personu, kas viņus aizstāj (turpmāk – likumiskie pārstāvji), līdzfinansējuma veikšanu par
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi.
II. LĪDZFINANSĒJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA
3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma.
4. Līdzfinansējuma apmēru un personu kategorijas, kas ir atbrīvojamas no līdzfinansējuma
maksas vai daļējas maksas, nosaka Dobeles novada dome ar atsevišķu lēmumu.
5. Izglītības iestādes pedagoģiskā padome var lemt par atbrīvošanu no līdzfinansējuma maksas, ja
izglītojamais iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un
kandidātu sarakstā.
6. Līdzfinansējumu maksā likumiskie pārstāvji, kuru (turpmāk - izglītojamais) izglītības iestādē
apgūst licencētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas atbilstoši izglītības
iestādes nolikumam.
7. Līdzfinansējums tiek noteikts par deviņiem mēnešiem mācību gadā, izņemot Dobeles Sporta
skolu, kurai līdzfinansējums tiek noteikts astoņiem mēnešiem (sākot ar oktobri). Vasaras
brīvlaikā līdzfinansējums netiek noteikts.
8. Par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādes attiecīgajā izglītības programmā likumiskie
pārstāvji raksta iesniegumu izglītības iestādes direktoram. Izglītības iestāde ar likumisko pārstāvi
noslēdz līgumu par izglītojamā izglītošanu, saskaņā ar kuru likumiskais pārstāvis apņemas veikt
līdzfinansējumu.
9. Izglītības iestāde un likumiskais pārstāvis slēdz Dobeles novada pašvaldībā noteiktas vienotas
formas vienošanos par elektronisko rēķinu saņemšanu.

10. Ja izglītojamais vienā izglītības iestādē vienlaicīgi apgūst vairāk kā vienu izglītības
programmu, izglītojamā likumiskie pārstāvji maksā līdzfinansējumu par vienu programmu.
11. Līdzfinansējums tiek veikts par pilnu kalendāra mēnesi, neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita
mēnesī.
12. Ja izglītojamais izstājas no izglītības iestādes, likumiskā pārstāvja pienākums ir iesniegt
izglītības iestādē iesniegumu par izglītojamā atskaitīšanu. Līdz ar to tiek pārtraukta noteikumu
8.punktā minētā līguma darbība un līdzfinansējuma iekasēšana.
III. LĪDZFINANSĒJUMA IEMAKSAS KĀRTĪBA
13. Līdzfinansējumu likumiskie pārstāvji maksā skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā,
pamatojoties uz grāmatvedības sagatavotu attaisnojuma rēķinu.
14. Līdzfinansējumu iemaksā šādi:
14.1. veicot skaidras naudas pārskaitījumu bankā uz rēķinā norādīto norēķinu kontu;
14.2. veicot naudas pārskaitījumu interneta bankā uz rēķinā norādīto norēķinu kontu;
14.3. veicot skaidras naudas iemaksu Dobeles novada pašvaldības kasē, par ko tiek
izsniegts kases čeks.
15. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi atbilstoši izdotajiem rēķiniem samaksājams līdz kārtējā
mēneša pēdējam datumam.
16. Līdzfinansējuma maksa tiek ieskaitīta Dobeles novada Izglītības pārvaldes budžeta kontā, to
novirzot attiecīgai izglītības iestādei mācību procesa nodrošināšanai.
17. Līdzfinansējuma maksu par noteikumu 7.punktā norādīto periodu vai par katru semestri
atsevišķi likumiskais pārstāvis var veikt avansā. Avansā pārmaksātā līdzfinansējuma summa
pāriet uz nākamo samaksas periodu. Ja izglītojamais izstājas no izglītības iestādes vai maina
izglītības programmu attiecīgajā izglītības iestādē, avansā iemaksātais līdzfinansējums tiek
atmaksāts likumiskajiem pārstāvjiem vai novirzīts citas audzēkņa izglītības programmas apguvei
pēc likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas izglītības iestādē.
18. Līdzfinansējuma iemaksu kontroli un parādu piedziņu organizē izglītības iestādes direktors.
19. Par izglītojamo apmeklētību un uzskaiti atbild, un informāciju izglītības iestādes direktoram
sniedz attiecīgās izglītības programmas pedagogs vai treneris.
20. Ja vairāk nekā vienu mēnesi nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītības programmas
pedagogs vai treneris (Dobeles Mākslas skolā - direktors) informē likumisko pārstāvi par
izveidojušos parādu.
21. Ja vairāk nekā divus mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītības programmas
pedagogs vai treneris informē izglītības iestādes direktoru, kurš tiekas ar likumisko pārstāvi un
slēdz vienošanos par parāda nomaksu. Ja likumiskais pārstāvis izvairās no tikšanās, direktors
izsūta likumiskajam pārstāvim brīdinājuma vēstuli par parāda nomaksu.
22. Ja vairāk nekā trīs mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa vai nav noslēgta vienošanās par
parāda nomaksu, izglītības iestāde, iepriekš brīdinot likumisko pārstāvi, ir tiesīga izglītojamo
atskaitīt no izglītības iestādes profesionālās vai interešu izglītības programmas apguves,
pārtraucot līdzfinansējuma iekasēšanu. Ja izglītojamais tiek atskaitīts, likumiskā pārstāvja
pienākums ir samaksāt līdzfinansējuma maksu par periodu līdz izglītojamā atskaitīšanai.
23. Saziņa ar likumiskajiem pārstāvjiem izglītības iestādē tiek dokumentāli fiksēta un uzglabāta
10 (desmit) gadus.
IV. FAKTISKĀS RĪCĪBAS UN ADMINISTRATĪVĀ AKTA APSTRĪDĒŠANAS
KĀRTĪBA
24. Izglītības iestādes lēmumu, izglītības iestādes direktora izdoto administratīvo aktu un faktisko
rīcību var apstrīdēt Dobeles novada domē.
25. Dobeles novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes
un interešu izglītības programmas
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Likuma "Par
pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Izglītības
likuma 12.panta otro prim daļu, kas nosaka, ka “Pašvaldība
saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā
līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.” Noteikumi
nepieciešami, lai sakārtotu un noteiktu vienotu kārtību Dobeles
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs saistībā ar
līdzfinansējuma samaksu. Noteikumu projekts vienlaicīgi paredz
izglītības iestādes rīcību un sankcijas negodprātīgiem
nemaksātajiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu, turpmāk Noteikumu, projekta mērķis ir
noteikt un regulēt Dobeles novada pašvaldības dibināto
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamo likumisko
pārstāvju
līdzfinansējuma
organizēšanas
kārtību
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu
realizācijai.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Iespēja samazināt negodprātīgo līdzfinansējuma nemaksātāju
skaitu.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes izglītības jomu.
Privātpersonas Noteikumu piemērošanā var vērsties attiecīgajā
profesionālās ievirzes izglītības iestādē un Dobeles novada
Izglītības pārvaldē.
Nav notikušas.
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Par Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu, Profesionālas izglītības likuma 17.pantu un Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumu jaunā
redakcijā (pielikumā).
2. ATZĪT par spēku zaudējušu ar Dobeles novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu
Nr.200/12 “Par Dobeles profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nosaukuma maiņu un
nolikuma apstiprināšanu” (grozījumi 25.10.2012., 29.01.2015., 30.07.2015.) apstiprināto Dobeles
Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
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APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2016.gada 25.februāra
lēmumu Nr.31/2
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.pantu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola (turpmāk – iestāde) ir Dobeles novada
domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta izglītības iestāde, kuras pamatuzdevums ir profesionālās
izglītības un vispārējās izglītības programmu īstenošana.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis
nolikums.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes
pakļautībā. Iestādei var būt sava simbolika (karogs, logo) un zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
4. Iestādes adrese: Brīvības iela 28b, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:
6.1. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskola, Brīvības iela 28b, Dobele,
Dobeles novads, LV-3701.
6.2. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas Apguldes mācību
komplekss, Pils iela 1, Apgulde, Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV-3724.
II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
7. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu /
darbību, lai nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos (valsts profesionālās vidējās
izglītības standartā un valsts arodizglītības standartā), pamatizglītības valsts standartā un
vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, īstenojot licencētas un
akreditētas izglītības programmas.

9. Iestāde papildus profesionālās izglītības un vispārējās izglītības programmu īstenošanai veic
profesionālās pilnveides, tālākizglītības programmu, neformālās izglītības programmu un ESF
sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu.
10. Iestādes uzdevumi ir:
10.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās
izglītības un vispārējās izglītības programmas, radot labvēlīgus apstākļus izglītojamo
intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai, izvēloties izglītības procesam atbilstīgas
darba metodes un formas;
10.2. sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par
garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
10.3. veicināt zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos, kas izglītojamajam
nodrošinātu attiecīgā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmētu viņa
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;
10.4. sekmēt izglītojamā pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos pašam
pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, veicināt viņa pašapziņu un spēju
uzņemties Latvijas pilsoņa pienākumus;
10.5. radīt motivāciju profesionālajai attīstībai un tālākizglītībai un nodrošināt
izglītojamajam iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai profesionālās augstākās izglītības
pakāpē, kā arī izglītībai mūža garumā;
10.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu
izglītības programmu apguvi;
10.7.sadarboties ar darba devējiem un nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības
programmu teorētisko mācību un praktisko nodarbību, kā arī kvalifikācijas prakses apguvi;
10.8. izveidot profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;
10.9. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla
resursus.
III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas
11. Iestāde īsteno licencētas un akreditētas vispārējās izglītības programmas:
11.1. pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) izglītības programmu latviešu mācībvalodā
neklātienei (kods 23011113);
11.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu latviešu
mācībvalodā neklātienei (kods 31011013);
11.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (ar ievirzi policista darbā)
programmu latviešu mācībvalodā (kods 31014011);
11.4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu latviešu
mācībvalodā tālmācībā (kods 31011013);
11.5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods
31011011).
12. Iestāde īsteno licencētas un akreditētas profesionālās izglītības programmas:
12.1. frizieru pakalpojumi – frizieris (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis) (kods 3281502);
12.2. ēdināšanas pakalpojumi – ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3.profesionālās
kvalifikācijas līmenis) (kods 3381102);
12.3. autotransports – automehāniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) (kods
33525011);
12.4. viesnīcu pakalpojumi – viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālās
kvalifikācijas līmenis) (kods 33811031);
12.5. datorsistēmas – datorsistēmu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) (kods
3348101);
12.6. administratīvie un sekretāra pakalpojumi – lietvedis (2.profesionālās kvalifikācijas
līmenis) (kods 35a346011);

12.7. būvdarbi – apdares darbu strādnieks (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis) (kods
3258201);
12.8. būvdarbi - apdares darbu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) (kods
3358201);
12.9. saimniecības vadīšana – saimniecības vadītājs (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
(kods 3381101);
12.10. frizieru pakalpojumi – frizieris (kods 35a815021);
12.11. ēdināšanas pakalpojumi – konditors (kods 20T81102);
12.12. ēdināšanas pakalpojumi – pavārs (kods 20T81102);
12.13. ēdināšanas pakalpojumi – konditora palīgs (kods 10T81102);
12.14. autotransports – automehāniķis (kods 35b52501);
12.15. autotransports – autoatslēdznieks (kods 20T52501);
12.16. viesnīcu pakalpojumi – viesmīlības pakalpojumu speciālists (kods 35b811031);
12.17. viesnīcu pakalpojumi – viesmīlības pakalpojumu speciālists (kods 30T81103);
būvdarbi – apdares darbu strādnieks (kods 32a582011);
12.18. būvdarbi – krāšņu podnieks (kods 32a582011);
12.19. būvdarbi – krāšņu podnieks (kods 35a58201);
12.20. dārzniecība - dārznieks (kods 35b62200);
12.21. pārtikas produktu ražošana - pārtikas ražošanas tehniķis (kods 33541011);
12.22. siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - ēku iekšējo komunikāciju montāžas un
apkalpošanas speciālists ( kods 33582031).
13. Iestāde var īstenot izlīdzinošā kursa programmas vispārējās vidējās izglītības iegūšanai,
profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, interešu un citas izglītības programmas,
saskaņojot ar dibinātāju.
IV. Izglītības procesa organizācija
14. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības
likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības
noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
15. Izglītojamo uzņemšana profesionālās izglītības programmās, pārcelšana nākamajā kursā,
akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana un atskaitīšana no iestādes notiek saskaņā ar iestādes
iekšējiem noteikumiem, kas saskaņoti ar dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un
citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
16. Iestāde, uzņemot profesionālās izglītības programmās, var noteikt iestājpārbaudījumus
izglītojamo uzņemšanai.
17. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana vispārējās izglītības
programmās iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
18.Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka dibinātājs.
19. Profesionālās izglītības programmu īstenošana ietver:
19.1. teorētiskās mācības vispārizglītojošos un profesionālajos mācību priekšmetos;
19.2. praktiskos darbus un patstāvīgos darbus profesionālajos un vispārizglītojošajos
mācību priekšmetos, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi.
20. Profesionālās izglītības ieguves ilgumu un mācību slodzes ilgumu nosaka Profesionālās
izglītības likums.
21. Profesionālās izglītības programmas var tikt īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās.
Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda/nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes.

22. Mācību slodzes sadalījumu nedēļas dienās attiecīgajā mācību gadā un semestrī atspoguļo
stundu saraksts, kuru veido atbilstoši mācību plānam.
23. Mācību ilgumu vispārējās izglītības programmu īstenošanai nosaka Vispārējās izglītības
likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru
kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors.
Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.
24. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir: valsts profesionālās
izglītības standarts, profesijas standarts un profesionālās izglītības programma.
25. Izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar izglītības programmu mācību plāniem,
kurus izstrādā iestāde, apstiprina direktors un kuri tiek saskaņoti normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Iestādes izglītības programmu īstenošanas mācību plāni nosaka mācību priekšmetu skaitu
un apjomu.
26. Direktors un katra mācību priekšmeta pedagogs ir atbildīgs par izglītības programmu
īstenošanas mācību plānu izpildi, kas ir obligāta arī visiem izglītojamajiem.
27. Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības obligāto saturu, kā arī izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts profesionālās izglītības standarti.
28. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus
nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar iestādes direktoru
katra semestra sākumā.
29. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības
standartā noteikto. Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas
vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”- vai ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā.
30. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu
saturu un īstenošanas specifiku.
31. Mācību prakses norisi iestāde organizē atbilstoši attiecīgajai izglītības programmas specifikai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
32. Iestādei ir dienesta viesnīca, kura darbojas saskaņā ar iestādes izstrādātajiem iekšējiem
noteikumiem.
33. Vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko
izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.
34. Pēc profesionālās izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītus
profesionālās izglītības dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un
kārtībai, kādā izsniedz valsts atzītus profesionālo izglītību (profesionālo pamatizglītību,
arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību), profesionālo kvalifikāciju apliecinošus
dokumentus vai akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošus
dokumentus.
V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
35. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Darba līgumu ar direktoru slēdz un amata aprakstu sagatavo Dobeles novada
Izglītības pārvalde.

36. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.
37. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības
likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu
aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus
un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
38. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu
uzdevumu veikšanu. Direktora vietnieku skaitu nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
39. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās
izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko
personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības,
pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
40.Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un
atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi
41. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
42. Direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību. Iestādes
padomē vairāk kā puse ir nozares profesionālo organizāciju deleģētu darba devēju pārstāvju,
pārējie – pedagogi un citi izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki vai likumiskie
pārstāvji.
43. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes
padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
44. Pedagoģiskā padome risina ar iestādes mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus.
Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada direktors.
Tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes
protokolē.
45. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes
darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, izglītojamie ir tiesīgi veidot izglītojamo
pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta direktors un pedagogi.
46. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo
pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo
pašpārvalde.
47. Izglītība iestādes padomei, pedagoģiskajai padomei, izglītojamo pašpārvaldei ir konsultatīvs
raksturs.
48. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību
priekšmetu pedagogi tiek apvienoti nodaļās un metodiskajās komisijās. Nodaļas un metodiskās

komisijas darbojas saskaņā ar nolikumu un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu
koordinē direktors, direktora vietnieki vai izglītības metodiķi.
VIII. Iestādes konventa izveidošanas kartība un kompetence
49. Skola izveido koleģiālu padomdevēju institūciju – konventu.
50. Konventa izveidošanas kārtību, tās sastāvu, funkcijas, uzdevumus un darba organizāciju
reglamentē Profesionālās izglītības likums un Iestādes konventa nolikums, kuru izdod Iestādes
direktors.
IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība
51. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā
noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.
X. Iestādes saimnieciskā darbība
52. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā,
Profesionālās izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī
iestādes nolikumā noteikto.
53. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar
juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un
citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas, dienesta viesnīcas pakalpojumus, telpu
noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
54. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas
apsaimniekošana.
XI. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība
55. Iestādi finansē tās dibinātājs un valsts. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka
Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.
56. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
56.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
56.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
56.3. no citiem ieņēmumiem.
57. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:
57.1. iestādes attīstībai;
57.2. mācību līdzekļu iegādei;
57.3. iestādes aprīkojuma iegādei;
57.4. pedagogu materiālai stimulēšanai.
58. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
59. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par
to Izglītības iestāžu reģistram.

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
60. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu
apstiprina dibinātājs.
61. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas vai direktora
priekšlikuma.
62. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.
IX. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu, Izglītības
likumu un citiem normatīvajiem aktiem
63. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu dibinātājam.
64. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un
arhīvu pārvaldību.
65. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un
aktualizēšanas kārtībai.
66. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas
ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
67. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas
un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.
68. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības
aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
69. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic
fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
70. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos
pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
70.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
70.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu
ievērošanu.
71. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un
uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp
organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt
citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.
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Par pašvaldības maksas pakalpojumiem Latvijas Puķu draugu 39.saietā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
NOTEIKT Latvijas Puķu draugu 39.saietā, kas notiks 2016.gada 9.jūlijā Dobelē, šādus
maksas pakalpojumus vienai personai:
1. Dalības maksa - 15,00 euro (netiek aplikta ar PVN).
2. Maksa par vietu transporta līdzeklī - 3,00 euro (ieskaitot PVN).
3. Maksa par vienas tirdzniecības vietas (4 x 3 m) izveidošanu un apkalpošanu - 5,00 euro
(ieskaitot PVN).
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Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13 ”Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g”
apakšpunkta, 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 2.pielikuma 2.7.2.apakšpunktu aiz vārda „pensionāram“ ar vārdiem „personai ar
invaliditāti“.
2. Izteikt 2.pielikuma 4.punktu jaunā redakcijā:
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.6.
4.6.1.

Gardenes pamatskolā
pusdienas skolēniem, darbiniekiem
launags skolēniem, darbiniekiem
ēdienreizes (tajā skaitā brokastis, pusdienas,
launags) pirmsskolas grupas audzēkņiem
Krimūnu sākumskolā
pusdienas skolēniem, darbiniekiem
ēdienreizes (tajā skaitā brokastis, pusdienas,
launags) pirmsskolas grupas audzēkņiem
Dobeles speciālajā pirmsskolas izglītības
iestādē „Valodiņa”
ēdienreizes (tajā skaitā brokastis, pusdienas,
launags) audzēkņiem
pusdienas darbiniekiem
Bērzupes speciālajā internātpamatskolā
skolēniem, darbiniekiem
brokastis
pusdienas
launags
vakariņas
Penkules pamatskolā
pusdienas skolēniem, darbiniekiem
ēdienreizes (tajā skaitā brokastis, pusdienas,
launags) pirmsskolas grupas audzēkņiem
Lejasstrazdu sākumskolā
pusdienas skolēniem

1 porcija
1 porcija
1 porcija

1,14
0,23
1,57

1 porcija
1 porcija

0,71
1,57

1 porcija

1,92

1 porcija

0,85

1 porcija
1 porcija
1 porcija
1 porcija

0,86
1,14
0,78
0,78

1 porcija
1 porcija

0,83
1,45

1 porcija

1,42

4.6.2.
4.6.3.
4.7.
4.8.
4.9.
4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
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.

4.12.
4.12.1.
4.12.2.

launags skolēniem
pusdienas darbiniekiem
Mežinieku pamatskolā pusdienas skolēniem,
darbiniekiem
Annenieku pamatskolā pusdienas skolēniem,
darbiniekiem
Bikstu pamatskolā
brokastis skolēniem
pusdienas skolēniem, darbiniekiem
launags skolēniem
ēdienreizes (tajā skaitā brokastis, pusdienas,
launags) pirmsskolas grupas audzēkņiem
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
Pirmsskolas izglītības iestādēs
ēdienreizes (tajā skaitā brokastis,
pusdienas, launags) audzēkņiem
pusdienas darbiniekiem
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1 porcija
1 porcija
1 porcija

0,36
0,70
1,14

1 porcija

0,64

1 porcija
1 porcija
1 porcija
1 porcija

0,28
0,65
0,28
1,57

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%

1 porcija

1,57

1 porcija

0,85
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Par projekta iesnieguma „Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu
uzņēmības un piederības apziņas stiprināšanai” iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Jaunatnes
starptautisko programmas aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” nolikuma
7.punktu, un ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmā 2014. - 2020.gadam noteikto
Rīcības virziena “Iedzīvotāju skaits” uzdevums “Saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot
migrāciju, veidojot pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā” (R.1.1. Veicināt
novada jauniešu aktivitāti.), kā arī Dobeles novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2013.2017.gadam 3.4. Rīcības plāna Vidēja termiņa prioritātēm (VTP1: “Atbalsts jauniešu iniciatīvai
un līdzdalībai”; VTP2: “Atbalsts jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga
dzīvesveida veicināšana”, un VTP3: “Kvalitatīvs interešu un neformālās izglītības piedāvājums
un pieejamība Dobeles novadā”), Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu uzņēmības
un piederības apziņas stiprināšanai” (turpmāk – Projekts) iesniegumu Jaunatnes
starptautisko programmas aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības
apziņu”, nosakot kopējo projekta finansējumu 3 500,00 EUR, kas 100% apmērā ir
Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras finansējums.
2. Nodrošināt projekta apstiprināšanas gadījumā priekšfinansējumu EUR 700,00 apmērā no
pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem.
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Par Lolitas Prancītes iesniegumu

Ievērojot Dobeles novada bāriņtiesas locekles Lolitas Prancītes 2016.gada 1.februāra
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Dobeles novada bāriņtiesas locekles pienākumu
pildīšanas uz pašas vēlēšanos, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
ATBRĪVOT Lolitu Prancīti no Dobeles novada bāriņtiesas locekles amata ar 2016.gada
29.februāri.
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Par Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
„Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana”
precizētās redakcijas apstiprināšanu
Izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 24.februāra
atzinumu par Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr1. „Par
kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšana”, kurā izteikts lūgums precizēt minētos saistošos noteikumus, saskaņā
ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 86.panta piekto daļu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par
kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšana” precizēto redakciju (pielikumā).

2. ATCELT Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.7/1 „Par Dobeles novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta
dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana” apstiprināšanu.
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APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.7/1
(prot.Nr.1)
Precizēti
ar Dobeles novada domes
2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.36/2
(prot.Nr.2)
Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1
Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamajai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
85.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dobeles novada
administratīvajā teritorijā:
1.1. tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana;
1.2. tiek informēti privatizēto objektu īpašnieki (turpmāk – Dzīvokļu īpašnieks) un zemes
īpašnieks, noskaidrots un izvērtēts to viedoklis, un pieņemts lēmums par funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu;
1.3. tiek izvērtēta un pārskatīta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
platība un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņemts lēmums
attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.
2. Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu nodrošina un lēmumu par funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu un pārskatīšanas pabeigšanu pieņem
Dobeles novada domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota Zemes ierīcības komisija (turpmāk
tekstā – Komisija).
II. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas ierosināšana
3. Ierosinājumu (turpmāk – Iesniegums) pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo
zemes gabalu iesniedz Dobeles novada Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai
nosūtot elektroniskā veidā.
4. Iesniegumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādītas vēlamās dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas. Ja Iesniegumu iesniedz Dzīvokļa īpašnieks,
Iesniegumam papildus pievieno Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemto
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala pārskatīšanu.

III. Dzīvokļa un zemes īpašnieka informēšana, viedokļu noskaidrošana un lēmuma
pieņemšana par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas
uzsākšanu
5. Komisija, pēc Iesnieguma par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
saņemšanas, izvērtē dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala, vienlaikus arī
citu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanas nepieciešamību
attiecīgā kvartāla robežās, un izgatavo pārskatāmai dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala projektu vektordatu formātā Latvijas ģeodēzisko koordinātu
sistēmā, kā kartogrāfisko pamatni izmantojot orto foto materiālus.
6. Informāciju par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas
ierosinājumu Komisija publicē Dobeles novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā
www.dobele.lv un Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles novada
ziņas”.
7. Ja funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana nepieciešama kvartāla robežās,
informāciju publicē Dobeles novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.dobele.lv, Dobeles
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles novada ziņas”, izvieto pie attiecīgo
dzīvojamo māju ziņojumu dēļiem, darot zināmu Dzīvokļa īpašniekam, kā arī nosūtot
informāciju attiecīgo dzīvojamo māju pārvaldniekam un zemes īpašniekam, uz kuru īpašumā
esošām zemēm atrodas attiecīgā kvartāla robežās esošās dzīvojamās mājas.
8. Dzīvokļa un zemes īpašnieks divu mēnešu laikā no publikācijas datuma ir tiesības izteikt
apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas
uzsākšanu, tos iesniedzot Dobeles novada Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā
vai nosūtot elektroniskā veidā.
9. Komisija, izvērtējot saņemtos apsvērumus, pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu vai atteikumu.
10. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā
noteiktā kārtībā.
IV. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana pabeigšana
11. Pēc lēmuma par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas
uzsākšanu spēkā stāšanās, Komisija veic normatīvajos aktos noteiktās darbības, kas
nepieciešamas funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskaitīšanai, izstrādājot dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu,
to publicējot Dobeles novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.dobele.lv.
12. Komisija nosūta priekšlikumu izvērtēšanai un viedokļu sniegšanai:
12.1. Dzīvokļa un zemes īpašniekam;
12.2. dzīvojamās mājas pārvaldniekam.
13. Pēc saņemto priekšlikumu un viedokļu izvērtēšanas, Komisija pieņem lēmumu un apstiprina
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platības un robežu plānu.
14. Komisijas lēmums un apstiprinātais dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
platības un robežu plāns publicējams Dobeles novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā
www.dobele.lv.
15. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā
noteiktā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Saistošo noteikumu Nr.1
„Par kārtību, kādā tiek ierosināta, uzsākta un pabeigta dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana”
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 85. un 86.pantu, par kārtību, kādā
pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem nosaka
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšanu.

2.Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība,
kādā tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana, Dzīvokļa
un zemes īpašnieka informēšana un viedokļu
izteikšana, lēmumu pieņemšana un apstrīdēšana.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Nav attiecināms.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5.Informācija par administratīvajām procedūrām

6. .Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 11.panta pirmās
daļas 3.punktā, 11.panta otrajā un trešajā daļā
noteikto, Saistošo noteikumu 6., 7., 10. punktā
noteiktas informācijas procedūras, 3. punktā
noteikta ierosinājumu iesniegšanas kārtība, 8.
punktā noteikta apsvērumu iesniegšanas kārtība.
Nav attiecināms.
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