2011.gada 25.augusta domes sēdes lēmumi
Darba kārtībā:
1 (185/12) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kārļi”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
2 (186/12) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bļodnieki”,
Penkules pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
3 (187/12) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Baldēļi”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
4 (188/12) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Brīvuļi”, Bikstu
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
5 (189/12) Par nekustamā īpašuma „Olgas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
6 (190/12) Par nekustamā īpašuma „Dīcmaľi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
7 (191/12) Par zemes lietošanas mērķa maiľu
8 (192/12) Par pirkuma līguma slēgšanu
9 (193/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Veczemnieki 204”, Auru pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
10 (194/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemzari”, Naudītes pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
11 (195/12) Par pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas Ausmaľa ielā 6, Jaunbērzē, Dobeles
novadā, nodošanu apsaimniekošanā SIA „Sesava KP”
12 (196/12) Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu
13 (197/12) Par īpašuma atsavināšanu
14 (198/12) Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu debitoru parādu izslēgšanu no
bilances
15 (199/12) Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Dobeles autobusu parks”
16 (200/12) Par Dobeles profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nosaukuma maiľu un
nolikuma apstiprināšanu
17 (201/12) Par papildus aizľēmumu Valsts kasē projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi
Dobeles novada Penkules un Jaunbērzes pagastā” realizācijai
18 (202/12) Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Kaķenieku aktivitāšu centra
vienkāršotā renovācija”
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LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.185/12

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kārļi”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 2.augustā saľemts xxxx xxxxx, dzīvo xxxx, pilnvarotās
personas xxxxx xxxxx, iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Kārļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Kārļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 2000.gada 20.novembrī reģistrēts
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.329, uz xxxxx –
xxxxx vārda. Īpašums sastāv no trijiem zemesgabaliem: ar platību 0,39 ha, kadastra apzīmējums
xxxxxx, ar platību 14,09 ha, kadastra apzīmējums xxxxxx, ar platību 21,1 ha, kadastra apzīmējums
xxxxxx.
2. xxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Kārļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx 21,1 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 7.jūlija lēmumu Nr.26 atļauj izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kārļi” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA
„Rūķis AG”.
4. 2011.gada 19.jūlijā, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7. punktos noteiktajam, zemes ierīcības projekts
saskaľots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītāju Jāni Kukšu.
5. Saskaľā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8. punktā noteikto, pašvaldība pieľem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2. punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiľu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaľā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Kārļi”, Bērzes

pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx 21,1 ha platībā divās
atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 16,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 5,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 16,0 ha:
3.1.1. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
3.1.2. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
3.1.3. 110401 – regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas
teritorija;
3.1.4. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem;
3.1.5. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem;
3.1.6. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.7. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju.
3.2. zemes vienībai ar platību 5,1 ha:
3.2.1. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
3.2.2. 11020102 –25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
3.2.3. 110401 – regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas
teritorija;
3.2.4. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem;
3.2.5. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.186/12

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Bļodnieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 16.augustā saľemts SIA „Dobele Agra S.I.A.”, juridiskā
adrese „Agra”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Bļodnieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 4684 007 0031 sadalīšanai trijās zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome
konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Bļodnieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 1996.gada 3.decembrī

reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.85 uz
xxxx xxxxx un SIA „Dobele Agra S.I.A.” vārda. Īpašums sastāv no viena zemesgabala ar platību
89,3 ha, kadastra apzīmējums 4684 007 0031.
2. SIA „Dobele Agra S.I.A.” un xxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Bļodnieki”, Penkules
pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4684 007 0031, 89,3 ha platībā
trijās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 7.jūlija lēmumu Nr.26 atļauj izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bļodnieki” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
SIA “Rūķis AG”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7. punktos noteiktajam, 2011.gada 27.jūlijā zemes ierīcības projekts
saskaľots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītāju Jāni Kukšu.
5. Saskaľā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieľem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiľu.
Ievērojot augstāk minēto, saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un
31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Bļodnieki”,
Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4684 007 0031 89,3 ha
platībā trijās atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 10,3 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 10,3 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
2.3. zemes vienībai Nr.3 ar platību 68,7 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 10,3 ha:
3.1.1. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;
3.2. zemes vienībai Nr.3 ar platību 68,7 ha:
3.2.1. 12050102 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 110kV ;
3.2.2. 11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos ;
3.2.3. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.187/12

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Baldēļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 19.augustā saľemts xxxx xxxxx, dzīvo xxxx, xxxx , xxxx
xxxxx, dzīvo xxxx, xxxx xxxxx, dzīvo xxxxx, un xxxx xxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegums ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Baldēļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā,
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx, sadalīšanai trijās zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome
konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Baldēļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 2008.gada 14.janvārī reģistrēts
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.69 uz xxxx xxxxx,
xxxx xxxxx, xxxx xxxxx un xxxx xxxxx vārda. Īpašums sastāv no viena zemesgabala ar platību
51,1 ha, kadastra apzīmējums xxxxxx.
2. xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx un xxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Baldēļi”,
Auru pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 51,1 ha platībā trijās
zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.31 atļauj izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Baldēļi” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi VSIA “Latvijas Valsts mērnieks”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2011.gada 17.augustā zemes ierīcības
projekts saskaľots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītāju Jāni Kukšu.
5. Saskaľā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieľem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiľu.
Ievērojot augstāk minēto, saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un
31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Baldēļi”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 51,1 ha platībā trijās
atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 17,6 ha – kods 001 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 14,5 ha – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve;
2.3. zemes vienībai Nr.3 ar platību 19,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 17,6 ha:
3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
3.1.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV.
3.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 14,5 ha:
3.2.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
3.2.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV.
3.3. zemes vienībai Nr.3 ar platību 19,0 ha:
3.2.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
2011. gada 25.augustā

Nr.188/12

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Brīvuļi”, Upeniekos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 19.augustā saľemts xxxx xxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegums
ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Brīvuļi”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxx sadalīšanai divās zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Brīvuļi”, Upeniekos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 1995.gada 27.jūlijā
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.315 uz xxxx
xxxxx vārda. Īpašums 16,3 ha kopplatībā sastāv no divām zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumu
xxxxxx, 12,4 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 3,9 ha platībā.
2. xxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Brīvuļi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 12,4 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 7.jūlija lēmumu Nr.26 atļauj izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Brīvuļi” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
VSIA “Latvijas Valsts mērnieks”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.4.un 26.7.punktos noteiktajam, 2011.gada 28.jūlijā zemes ierīcības projekts
saskaľots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītāju Jāni Kukšu.
5. Saskaľā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieľem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot

projektu, pašvaldība pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiľu.
Ievērojot augstāk minēto, saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un
31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Brīvuļi”,
Upeniekos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 12,4 ha
platībā divās atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 8,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 4,3 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 8,1 ha:
3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.1.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.1.3. 11020105 – ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
3.1.4. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi;
3.1.5. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
3.1.6. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV.
3.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 4,3 ha:
3.2.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.2.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.2.3. 11020105 – tauvas joslas teritorija gar upi.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.189/12

Par nekustamā īpašuma „Olgas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 26.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā saľemto
xxxx xxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Olgas” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Olgas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxx ar
kopplatību 7,25 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.127 uz xxxx xxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem: xxxxxx, platība 4,6 ha, xxxxxx, platība 2,06 ha un xxxxxx, platība 0,59 ha.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

xxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Olgas” divos atsevišķos īpašumos.
Saskaľā 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 maiľas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Olgas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem xxxxxx, platība 4,6 ha, xxxxxx, 0,59 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 2,06 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, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.190/12

Par nekustamā īpašuma „Dīcmaņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 11.augustā Dobeles novada pašvaldībā
saľemto xxxx xxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Dīcmaľi” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Dīcmaľi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxx ar
kopplatību 69,9 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.222 uz xxxx xxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no deviľām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxx, platība 6,9 ha, xxxxxx, platība 3,9 ha, xxxxxx, platība 10,4 ha,
xxxxxx, platība 8,8 ha, xxxxxx, platība 1,7 ha, xxxxxx, platība 0,3 ha, xxxxxx, platība 29,3 ha,
xxxxxx, platība 4,3 ha un xxxxxx, platība 4,3 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
xxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Dīcmaľi” divos atsevišķos īpašumos.
Saskaľā 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 maiľas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Dīcmaľi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem xxxxxx, platība 6,9 ha, xxxxxx, platība 3,9 ha,
xxxxxx, platība 10,4 ha, xxxxxx, platība 8,8 ha, xxxxxx, platība 1,7 ha, xxxxxx, platība 0,3 ha,
xxxxxx, platība 29,3 ha, un xxxxxx, platība 4,3 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 4,3 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, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.191/12
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Saskaľā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība” 17.7.punktu, 35.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Auru pagasta teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
MAINĪT nekustamā īpašuma „Aivas 1”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 002 0081, 1,00 ha platībā, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo
māju apbūve /kods 0601/ uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme /kods 0600/.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.192/12
Par pirkuma līguma slēgšanu

Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 40.pantā
noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. SLĒGT pirkuma līgumu par viendzīvokļa dzīvojamās mājas un tās funkcionāli saistītām ēkām šķūni, kūts ar šķūni un zemesgabalu 0,5047 ha platībā „Mežvidos”, Auru pagastā, Dobeles
novadā, pārdošanu xxxx xxxxxx, personas kods xxxxx-xxxxx.
1.2. Privatizācijas objekta pirkuma maksa ir Ls xxxxx,xx (xxxxx) jeb xx (xxxxxxx sertifikāti).
1.3. Maksa par privatizācijas tehnisko izpildi 6,89 (seši, komats astoľdesmit deviľi sertifikāti).
1.4. Sertifikāta konta Nr. 4646 001 0068 001 Latvijas Hipotēku un zemes bankā.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.193/12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Veczemnieki 204”, Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada domē 2011.gada 15.martā saľemts xxxx xxxxx, dzīvo xxxxxx, pilnvarotās
personas xxxx xxxxxx dzīvo xxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu
zemesgabalu „Veczemnieki 204”, Auru pagastā, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Veczemnieki 204”, Auru pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0224, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0049 2366, uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Ar Auru pagasta Tautas deputātu padomes 1992.gada 7.jūlija lēmumu xxxxx xxxxxx piešķirta
pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju zeme „Zemnieki 1 masīvā Nr.204 augļu dārza
veidošanai 0,050 ha platībā.
Ar Auru pagasta padomes 2007.gada 7.decembra lēmumu Nr.15/28, tika mainīta adrese no
individuālā augļu dārza Zemnieki 1 masīvā Nr.204 uz „Veczemnieki 204”.
Auru pagasta padome noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 45/2009 ar xxxx
xxxxx par zemesgabala „Veczemnieki 204” iznomāšanu un Dobeles novada pašvaldība noslēgusi
pārjaunojuma līgumu Nr.9-7/1099 ar xxxx xxxxx.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 300,00 (trīs simti lati).
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu,
5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Veczemnieki 204”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 011 0224, 0,042 ha platībā xxxx xxxxxx, personas
kods xxxxx-xxxxx.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls xxx (xxxxx lati).

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.194/12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemzari”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada domē 2011.gada 28.martā saľemts xxxx xxxxx, dzīvo xxxxxx, ierosinājums
atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Zemzari”, Naudītes pagastā, Dobeles
novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Zemzari”, Naudītes pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr.4680 001 0110, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0049 2368, uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Naudītes pagasta padome 2007.gada 4.oktobrī noslēdza ar xxxx xxxxx lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu par zemes „Strēlnieki”, 1,6 ha platībā
Ar Naudītes pagasta padomes 2007.gada 27.novembra lēmumu Nr.12/9, zemesgabalam
„Strēlnieki” 1,6 ha platībā tika piešķirts jauns nosaukums „Zemzari”.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2007.gada 14.decembra lēmumu
Nr.10-3/D-139, xxxx xxxxxx tika piešķirtas tiesības izpirkt zemi „Strēlnieki” 1,6 ha platībā.
2010.gada 21.decembrī Zemgales apgabaltiesas zvērināta notāre Brigita Rozenfelde izdevusi
mantojuma apliecību xxxx xxxxxx, kuram piešķirtas nomas tiesības uz nekustamo īpašumu
„Zemzari”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 1,6 ha platībā.
Dobeles novada pašvaldība 2011.gada 6.janvārī noslēdza Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr.9-7/3 ar xxxx xxxxx par zemesgabala „Zemzari” 1,6 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 1500,00 (viens
tūkstotis pieci simti lati).
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu,
5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada

dome NOLEMJ:
1.
PĀRDOT, nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Zemzari”, Naudītes pagastā,
Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0110, 1,6 ha platībā xxxx xxxxx, personas kods
xxxxx-xxxxx.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls xxxx (xxxxx lati).
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.195/12

Par pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas Ausmaņa ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, nodošanu apsaimniekošanā SIA „Sesava KP”
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Dobeles novada
pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 „Dobeles novada pašvaldības
nolikums” 77.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.NODOT ar 2011.gada 1.septembri SIA „Sesava KP” apsaimniekošanā pašvaldībai piederošo
sociālo dzīvojamo māju Ausmaľa ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kura
atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes.
2.PILNVAROT SIA „Sesava KP” Dobeles novada pašvaldības vārdā slēgt īres līgumus saskaľā ar
Dzīvokļu komisijas lēmumiem.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.196/12

Par Valsts akciju sabiedrības „ Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 11.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā saľemto
Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese – K.Valdemāra iela 31, Rīga,
LV-1887, iesniegumu par neprivatizēto valsts dzīvokļu nodošanu pašvaldības īpašumā.
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmajā daļā noteikto,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
NEPIEĽEMT neprivatizētos valsts dzīvokļus Nr.1 dzīvojamā mājā „Lielbērze 35”,
Lielbērzē, Auru pagastā, Nr.6 dzīvojamā mājā „Lielbērze 7”, Auru pagastā, Nr.1, Nr.2, Nr.3
dzīvojamā mājā „Gardenes stacija”, Dobeles pagastā, neprivatizētas viendzīvokļu dzīvojamās mājas
„Apgulde - Penkule 78 km”, Naudītes pagastā, „Auri – Apgulde 74 km”, Auru pagastā, „Auri –
Apgulde 69”, Auru pagastā Dobeles novadā.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.197/12
Par īpašuma atsavināšanu

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā,
14.panta otrā daļā, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles
novada dome NOLEMJ:

1. PĀRDOT pirmpirkuma tiesību izmantotājam SIA „Baltic Candles Ltd”,
reģ.Nr.40003284016 neapbūvētu zemes starpgabalu Uzvaras ielā 22B, Dobelē, Dobeles novadā,
757 kv.m. platībā, apzīmējums kadastrā 4601 003 0821, par nosacīto cenu Ls xxxx (xxxxx lati).
2. PĀRDOT pirmpirkuma tiesību izmantotājam xxxxx xxxxxx, p.k.xxxxx-xxxxx neapbūvētu
zemes starpgabalu „Zeme pie Kalnadārziem”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,59 ha platībā,
apzīmējums kadastrā 4660 005 0286, par nosacīto cenu Ls xxxx (xxxxx lati).
LĒMUMS
Dobelē
2011 gada 25. augustā

Nr.198/12

Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu debitoru parādu izslēgšanu no bilances
Saskaľā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
UZDOT Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no bilances
mirušo īnieku īres un komunālo pakalpojumu maksājumu debitoru parādus Dobeles novada
Jaunbērzes pagastā:
1. xxxxx xxxxx LVL 53,64
2. xxxxx xxxxx LVL 62,70
3. xxxxx xxxxx LVL 4,95
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.199/12

Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA „Dobeles autobusu parks”
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu 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.).
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka no katras
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai, un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45.panta otro
daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

SLĒGT deleģēšanas līgumu ar Dobeles novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Dobeles
autobusu parks” par izglītojamo pārvadājumiem ar pašvaldībai piederošajiem autobusiem,
nodrošinot pašvaldības autonomās funkcijas veikšanu.

2.

Pilnvarot Dobeles novada Izglītības pārvaldi slēgt vienošanos ar Dobeles novada pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA „Dobeles autobusu parks” par Dobeles novada izglītojamo pārvadājumu
veikšanu un norēķinu kārtību.

3.

Līgumu un vienošanos slēgt uz laiku līdz 2016.gada 15.novembrim, nosakot deleģētā
uzdevuma izpildes kārtību.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.200/12

Par Dobeles profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nosaukuma maiņu un nolikuma
apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un 26.panta pirmo daļu , Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.
Izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 2011.gada 10.februāra lēmuma Nr.32/2 „Par
Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju” 1.punktā un aizstāt vārdus „Dobeles
profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola” ar vārdiem „Dobeles Amatniecības un
vispārizglītojošā vidusskola” .
2.
Apstiprināt Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumu (pielikumā).
3.
Uzdot Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājam Guntim Safranovičam sagatavot un
iesniegt dokumentus LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienestam
grozījumu veikšanai Izglītības iestāžu reģistrā.
Iesniedz deputāts: G.Safranovičs
Sagatavoja: I.Persidska
Juridiskās nodaļas juriste _______________________I.Persidska
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja _________________________S.Rasiľa
Izskatīts: Izglītības, kultūras un sporta komitejā 17.08.2011.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.201/12

Par papildus aizņēmumu Valsts kasē projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Dobeles
novada Penkules un Jaunbērzes pagastā” realizācijai
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ľemt
papildus aizľēmumu Valsts kasē 23 322 latu apmērā projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi
Dobeles novada Penkules un Jaunbērzes pagastā” realizācijai, paredzot atmaksu sākot ar
2012.gada martu, aizľēmumu atmaksājot līdz 2013.gada aprīlim.
2. Aizľēmumu ľemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
3. Garantēt aizľēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 25.augustā

Nr.202/12

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Kaķenieku aktivitāšu centra vienkāršotā
renovācija”
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības

atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Projekta „Kaķenieku aktivitāšu centra vienkāršotā renovācija” apstiprināšanas gadījumā
PIEŠĶIRT Annenieku attīstības biedrībai līdzfinansējumu projekta realizācijai 1 000 LVL (viens
tūkstotis latu) apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām.
Domes priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

