2011.gada 29.septembra domes sēdes lēmumi
Darba kārtībā:
1 (203/13)
2 (204/13)
3 (205/13)
4 (206/13)
5 (207/13)
6 (208/13)
7 (209/13)
8 (210/13)
9 (211/13)
10 (212/13)
11 (213/13)
12 (214/13)
13 (215/13)
14 (216/13)
15 (217/13)
16 (218/13)
17 (219/13)
18 (220/13)
19 (221/13)
20 (222/13)
21 (223/13)
22 (224/13)
23 (225/13)
24 (226/13)
25 (227/13)
26 (228/13)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunmeskas”,
Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Par nekustamā īpašuma „Dūmiņi”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā,
sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Lielbērzemnieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā,
sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Oglītes”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Stirnas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Mežlejas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā,
sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Saulītes”, Parūķī, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā,
sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Gaujas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Vārpiņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Lazdas”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
Par grozījumu Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.64/5 „Par
zemes lietošanas mērķa noteikšanu”
Par grozījumu Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.65/5 „Par
īpašumu apvienošanu”
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai
Par ciema statusa atcelšanu
Par ēku un būvju „Utēni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, uzturēšanai
nepieciešamās platības noteikšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Palejas”, Zebrenē, Zebrenes pagastā,
Dobeles novadā, atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Astras”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Geizeri”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Iebraucamais ceļš pie Deglava ielas 30”,
Dobelē, Dobeles novadā, atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 160”, Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Birztalas 14”, Miltiņos, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Draudzības ielā 2-7, Kaķeniekos,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu

27 (229/13)
28 (230/13)
29 (231/13)
30 (232/13)
31 (233/13)

32/
(234/13)
33 (235/13)
34 (236/13)
35 (238/13)

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ausmas ielā 21-19, Dobelē,
Dobeles novadā, atsavināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Sesava KP”
pamatkapitālā
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
Par Dobeles novada pašvaldības Pateicību
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1
„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”
Par papildus aizņēmumu Valsts kasē projekta „Ceļa Auri – Apgulde – Naudīte
rekonstrukcija” realizācijai
Par grozījumiem 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.128/8 „Par Dobeles novada
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”
Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.203/13

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunmeskas”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 24.augustā saņemts xxxx xxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegums
ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunmeskas”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxx sadalīšanai divās zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Jaunmeskas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 1998.gada 30.jūlijā
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.291, uz xxxx
xxxx vārda. Īpašums sastāv no viena zemesgabala ar platību 22,2 ha, kadastra apzīmējums xxxxxx.
2. xxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunmeskas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar
kadastra apzīmējumu xxxxx, 22,2 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr.29 atļauj izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunmeskas” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
4. 2011.gada 16.augustā, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, zemes ierīcības projekts
saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītāju Jāni Kukšu.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Jaunmeskas”,
Auru pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx 22,2 ha platībā divās

atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 20,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 2,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 20,2 ha:
3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha;
3.1.2. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem - 0,1 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 2,0 ha:
3.2.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.204/13

Par nekustamā īpašuma „Dūmiņi”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 28.augustā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxxxx xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Dūmiņi”
sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Dūmiņi”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxx
ar kopplatību 4,9 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.37 uz xxxx xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem:xxxxxx, platība 0,5 ha, xxxxxxx, platība 1,4 ha un xxxxx, platība 3,0 ha.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Xxxxxx xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Dūmiņi” 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 „Dūmiņi”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem xxxxxxxxxx, platība 0,5 ha, xxxxxxxxx, 1,4 ha
platībā – individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 002 0005, 3,0 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.205/13

Par nekustamā īpašuma „Lielbērzemnieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 5.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxxx xxxxx dzīvo xxxxxxxx pilnvarotās personas un īpašnieka SIA „Dobele Agra S.I.A”,
juridiskā adrese „Agra”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Lielbērzemnieki” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Lielbērzemnieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, kadastra
Nr.xxxxxxxx ar kopplatību 55,4 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.26 uz xxxxx xxxxxxx un SIA „Dobele Agra S.I.A” vārda kā
kopīpašums. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
xxxx, platība 12,0 ha un xxxxxxxxx, platība 43,4 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxx xxxxxxx un SIA „Dobele Agra S.I.A” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu
„Lielbērzemnieki” 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 „Lielbērzemnieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā,
divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx, platība 12,0 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, 43,4 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, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.206/13

Par nekustamā īpašuma „Oglītes”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 1.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto SIA „JEMAK AGRO”, juridiskā adrese „Eži”, Tumes pagasts, Tukuma novads,
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Oglītes” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Oglītes”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxxxxx ar
kopplatību 33,4 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Zebrenes pagasta zemesgrāmatas

nodalījuma Nr.xxxxxxx uz SIA „JEMAK AGRO” vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trijām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxxxx, platība 7,3 ha, xxxxxxxxx, platība 18,7 ha
un xxxxxxxxxx, platība 7,4 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
SIA „JEMAK AGRO” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Oglītes” 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 „Oglītes”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem xxxxxxxxx, platība 18,7 ha, xxxxxxxxxxx, 7,4 ha
platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx, 7,3 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, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.207/13

Par nekustamā īpašuma „Stirnas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 30.augustā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxx xxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Stirnas” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Stirnas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxxx ar
kopplatību 11,16 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.xxxxxx uz xxxxxxx xxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxxxxxx, platība 8,79 ha un xxxxxxx, platība 2,37 ha.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Xxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Stirnas” 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 „Stirnas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx, 8,79 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx, 2,37 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, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.208/13

Par nekustamā īpašuma „Mežlejas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 26.augustā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxx xxxxxx, dzīvo xxxxxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mežlejas” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Mežlejas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. xxxxxx
ar kopplatību 24,31 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000051871 uz xxxxx xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxx, platība 7,7 ha un xxxxxxxxx, platība 16,61
ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Xxxx xxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Mežlejas” 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 „Mežlejas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx, 7,7 platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx, 16,61 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, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.209/13

Par nekustamā īpašuma „Saulītes”, Parūķī, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 6.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxx xxxxxx pilnvarotās personas xxxxx xxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Saulītes” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Saulītes”, Parūķī, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra
Nr.xxxxxxxxxx ar kopplatību 2,2 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.238 uz xxxxx xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxxxxxx, platība 1,4 ha un xxxxxxxxxx, platība
0,8 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Xxxx xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Saulītes” 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 „Saulītes”, Parūķī, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā,
divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, 1,4 platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, 0,8 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, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.210/13

Par nekustamā īpašuma “Gaujas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 21.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxx xxxxx pilnvarotās personas xxxx xxxxx xxxxxxx, dzīvo xxxxxx , iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Gaujas” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Gaujas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxxx ar
kopplatību 6,5 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.86 uz xxxx xxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem: xxxxxxx, platība 1,6 ha unxxxxxxxxxx, platība 4,9 ha. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxxx xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Gaujas” 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 „Gaujas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, divos atsevišķos
īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0025, 1,6 platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0051, 4,9 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.
Nr.211/13
Par nekustamā īpašuma “Vārpiņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 21.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxxx xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vārpiņas”
sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Vārpiņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxxxx ar
kopplatību 1,3 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.176 uz xxxx xxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem: xxxxxxxxxx, platība 0,3 ha un xxxxxxxxxx, platība 1,0 ha. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Vārpiņas” 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 „Vārpiņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, 0,3 platībā – individuālā dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, 1,0 ha platībā - individuālā dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.212/13

Par nekustamā īpašuma “Lazdas”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 21.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxx xxxxxx, dzīvo xxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lazdas” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Lazdas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxxx ar
kopplatību 1,2 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.51 uz xxxx xxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem:xxxxxxxx, platība 0,3 ha un xxxxxxxx, platība 0,9 ha. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxx xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lazdas” 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 „Lazdas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, divos atsevišķos
īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx, 0,3 platībā – individuālā dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx, 0,9 ha platībā - individuālā dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.213/13
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7.punktu, 35.punktu un spēkā esošiem Dobeles novada Auru pagasta teritorijas
plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. MAINĪT nekustamā īpašuma „Tulpes”, Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxx 0,1754 ha platībā, lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme /kods 0600/.
2. MAINĪT nekustamā īpašuma „Everests”, Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx 0,2092 ha platībā, lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme /kods 0600/.
3. MAINĪT nekustamā īpašuma „Tatri”, Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxxx 0,2257 ha platībā, lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme /kods 0600/.
4. MAINĪT nekustamā īpašuma „Pamirs”, Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxxx 0,1904 ha platībā, lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme /kods 0600/.
5. MAINĪT nekustamā īpašuma „Utēni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxx, 5,39 ha platībā, lietošanas mērķi no individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība /kods 0101/.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.214/13
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT precizēto platību:
1.1. nekustamā īpašuma „Ziemeļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxx, 4,5 ha platībā;
1.2. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 446”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxx, 0,069 ha platībā;
1.3. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 447”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxxx, 0,071 ha platībā;
1.4. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 536”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx, 0,055 ha platībā;
1.5. nekustamā īpašuma „Ķīpas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxxxxx, 3,65 ha platībā;
1.6. nekustamā īpašuma „Rozes”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx, 0,2333 ha platībā;
1.7. nekustamā īpašuma „Bitenieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxxx, 1,4 ha platībā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.215/13
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Ziemeļi”, Auru pagastā, Dobeles
novadā, kadastra apzīmējums xxxxxxxxxxx, ar platību 4,5 ha:
1.1. zemesgabalu „Ziemeļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums xxxxxxxxxx, ar
platību 1,0 ha;
1.2. zemesgabalu „Graviņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar platību 3,5 ha, nosakot zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums xxxxxxxxxx, ar platību 0,24 ha:
2.1. zemesgabalu „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums
xxxxxxxxxxxxx, ar platību 0,16 ha;
2.2. zemesgabalu „Jaunzemnieki 14”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,08 ha, nosakot
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.216/13

Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 15.augustā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Akadēmijas iela 19,
Jelgava, LV-3001, iesniegumu par Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu xxxxx xxxxxxxx
atcelšanu.
Ievērojot to, ka xxxxxxxxxx xxxxxxx, saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 14.pantā un ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 20.panta ceturtajā
daļā noteikto, ir iesniegusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā īpašuma tiesību
apliecinošus dokumentus uz mantoto zemi „Ropēni”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 1,75 ha
platībā, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT 2010.gada 28.oktobra lēmuma Nr.270/17 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
pielikumā „Pārskata saraksts par LZIR iekļautajām NĪVKR IS reģistrētajām zemes vienībām, par
kurām līdz 31.08.2009. reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.05.2010. nav
iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai īpašumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”
grozījumu un svītrot 57.punktu.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.217/13

Par grozījumu Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.64/5 „Par zemes lietošanas
mērķa noteikšanu”
Dobeles novada dome ir izskatījusi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”
struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi, juridiskā adrese: „Sili”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov., LV-3001, iesniegumu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmuma Nr.64/5 „Par zemes
lietošanas mērķa noteikšanu” grozījumu un IZTEIKT 1.25.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.25. kadastra apzīmējums xxxxxxxxxxxx, platība 3,00 ha.”

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.218/13

Par grozījumu Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.65/5 „Par īpašumu
apvienošanu”
Dobeles novada dome ir izskatījusi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienības
LVM Nekustamie īpašumi, juridiskā adrese: „Sili”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.,
LV-3001, iesniegumu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmuma Nr.65/5 „Par īpašumu apvienošanu”
grozījumu un IZTEIKT 1.28.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.28. kadastra apzīmējums xxxxxxxx, platība 3,00 ha.”

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.219/13

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka lauku apvidus
zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2009.gada 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes
dienesta (turpmāk tekstā - VZD) reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši
VZD iesniegumu un attiecīgus dokumentus lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, saskaņā ar likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu un saskaņā ar likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 2.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā uz Dobeles novada pašvaldības
vārda neapbūvēti lauku apvidus zemesgabali, par kuriem noslēgti zemes nomas līgumi, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT, ka ar 2010.gada 1.septembri xxxx xxxxxxx ir izbeigušās zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi „Meldri”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 5,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx.
2. NOTEIKT, ka zemesgabals „Meldri”, Auru pagastā, Dobeles novadā 5,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx piekrīt pašvaldībai un ierakstāms zemesgrāmatā uz
Dobeles novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.220/13
Par ciema statusa atcelšanu

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmo daļu un spēkā
esošo Dobeles novada Auru pagasta teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
ATCELT ciema statusu šādām apdzīvotām vietām Dobeles novadā, Auru pagastā:
1. „Zemnieki 1”;
2. „Zemnieki 2”.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.221/13

Par ēku un būvju „Utēni", Bērzes pagastā, Dobeles novadā, uzturēšanai nepieciešamās
platības noteikšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 14.septembrī saņemto xxxxx xxxxxx,
deklarētā dzīves vieta: xxxxxxxxx iesniegumu par piesaistāmās platības noteikšanu ēku un būvju
īpašumam „Utēni", Bērzes pagastā, Dobeles novadā.
Izvērtējusi tās rīcībā esošo dokumentus, Dobeles novada dome konstatē:
Ēkas un būves „Utēni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, pieder xxxx xxxxxxx.
2011.gada 3.martā noslēgts zemes nomas līgums par zemesgabala 5,39 ha platībā nomu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās" 3.panta piektās daļas 1.punktu, minētais zemesgabals piekrīt Dobeles novada
pašvaldībai.
Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.panta 3.punktā
noteiktajam ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir
uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ēkas uzceltas vai augļu dārzs (koki) iestādīts uz valstij
vai pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes, kas atbilstoši likumam piešķirta pastāvīgā
lietošanā zemes reformas laikā.
Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 13.pantā noteikts, ka ēkas
(būves), kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantu ir patstāvīgs
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā.
Minētā likuma 15.pantā noteikts, ka ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas
(būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam
pievienojams robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes
gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu.
Ievērojot minēto, saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”
15.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt ēku un būvju īpašumam „Utēni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, piesaistāmo zemes
platību 5,39 ha un apstiprināt zemes robežu plānu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.222/13

Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada domē 2010.gada 21.oktobrī saņemts SIA „RITVIL”, juridiskā adrese
„Palejas”, Zebrene, Zebrenes pagasts, Dobeles novads, ierosinājums atsavināt Dobeles novada
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Palejas”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Palejas”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr.xxxxxxxxxxx, 0,77 ha platībā un uz tā esoša ēka - bērnudārzs reģistrēts
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Zebrenes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. xxxxxxxxx uz
Dobeles novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
zemesgabalam un uz tā esošai ēkai ir Ls 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti lati), nekustamā īpašuma
kadastrālā vērtība ir Ls 14220,00 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5. panta pirmo
daļu, 8. panta trešo daļu, 9. panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Palejas”, Zebrenē,
Zebrenes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr. xxxxxxxx, 0,77 ha platībā un uz tā esošu
ēku - bērnudārzu.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 14220,00
(četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.223/13

Par nekustamā īpašuma „Astras”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada domē 2010.gada 21.oktobrī saņemts xxxxx xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx,
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Astras”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Astras”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,
ar kadastra Nr. xxxxxxxx, 0,4114 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. xxxxxxxxxx uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Dobeles novada pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.9-7/418 ar xxxx
xxxxx par zemesgabala „Astras” 0,38 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 800,00 (astoņi simti
lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo
daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Astras”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.xxxxxxxxxxxxx, 0,4114 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 1200,00 (viens
tūkstotis divi simti lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.224/13

Par nekustamā īpašuma „Geizeri”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada domē 2010.gada 14.jūnijā saņemts SIA „Ziedi JP”, juridiskā adrese „Ziedi
1”, Auru pagasts, Dobeles novads, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu „Geizeri”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Geizeri”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā,
ar kadastra Nr. 4660 001 0348, 0,3230 ha platībā un uz tā esoša būve – artēziskā aka reģistrēts
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. xxxxxxxx uz
Dobeles novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas novērtējums nekustamajam
īpašumam ir Ls 510,00 (pieci simti desmit lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Geizeri”, Dobeles
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. xxxxxxxxx, 0,3230 ha platībā un uz tā esošu būvi –
artēzisko aku.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 700,00 (septiņi simti
lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.225/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Iebraucamais ceļš pie Deglava ielas 30”, Dobelē,
Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada domē 2011.gada 26.maijā saņemts xxxxxxx xxxxxxxx, dzīvo
xxxxxxxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu
„Iebraucamais ceļš pie Deglava ielas 30”, Dobelē, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Iebraucamais ceļš pie Deglava ielas 30”,
Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. xxxxxxxxxxx, 0,0184 ha platībā reģistrēts Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 5317 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
zemesgabalam ir Ls 50,00 (piecdesmit lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Iebraucamais ceļš pie
Deglava ielas 30”, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, 0,0184 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 300,00 (trīs simti lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.
Nr.226/13
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 160”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Dobeles novada domē 2011.gada 29.aprīlī saņemts xxxx xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx,
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Pokaiņi 160”, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pokaiņi 160”, Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr. xxxxxxxxxxxx, 0,0614 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā,
Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 4989 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
Dobeles novada pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.9-7/247 ar
xxxx xxxxxx par zemesgabala „Pokaiņi 160” 0,057 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 600,00 (seši simti
lati).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pokaiņi 160”, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.xxxxxxxxx, 0,0614 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 900,00 (deviņi simti
lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.227/13

Par nekustamā īpašuma „Birztalas 14”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Dobeles novada domē 2011.gada 31.maijā saņemts SIA „J.E.F.”, juridiskā adrese „Birztalas
14”, Miltiņi, Bērzes pagasts, Dobeles novads, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai
piederošu zemesgabalu „Birztalas 14”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Birztalas 14”, Miltiņos, Bērzes, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr.xxxxxxxx, 0,80 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu
nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 5371 uz Dobeles novada
pašvaldības vārda.
Uz zemesgabala atrodas SIA „J.E.F.” piederoša ēka – katlu māja.
Dobeles novada pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.9-7/315 ar SIA „J.E.F.” par
zemes „Birztalas 14”, 0,80 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 5300,00 (pieci tūkstoši
trīs simti lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,
5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

PĀRDOT nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Birztalas 14”, Miltiņos, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, 0,80 ha platībā SIA
„J.E.F.”, reģistrācijas Nr.xxxxxxxxxx.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 5500,00 (pieci
tūkstoši pieci simti lati).
Pirkuma maksa pilnā apmērā iemaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta
kontā trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.228/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Draudzības ielā 2-7, Kaķeniekos, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu,
45.panta ceturto daļu un 47.pantu, ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.7 Draudzības ielā 2,
Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, īrnieka xxxxxxx xxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu
iegūt savā īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar kopējo platību 46,2 kv.m. un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma domājamās daļas, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.7, Draudzības ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā, 46,2 kv.m. platībā, dzīvokļa īrniekam xxxxxxx xxxxxxxx, personas
kods xxxxx xxxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls xxxxx.
3. Pirkuma maksa pilnā apmērā iemaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kontā
trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.229/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ausmas ielā 21-19, Dobelē, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.19, Ausmas ielā 21, Dobelē, Dobeles novadā
īrnieka xxxxxxxxx xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt savā īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar
kopējo platību 56,7 kv.m. un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas,
saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu,
45.panta ceturto daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.19, Ausmas ielā 21, Dobelē, Dobeles novadā,
dzīvokļa īrniekam xxxxxxx xxxxxxx, personas kods xxxxxx xxxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls xxxx.
3. Pirkuma maksa pilnā apmērā Pircējam jāsamaksā piecu gadu laikā pirkuma līgumā noteiktajā
kārtībā.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.230/13
Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Sesava KP”
pamatkapitālā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un
Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IEGULDĪT SIA „Sesava KP” pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības mantu-Annenieku
pagasta, Annenieku ciemā atrodošos pamatlīdzekļus Ls 185,00 (viens simts astoņdesmit pieci
lati) vērtībā, saskaņā ar pielikumu.
2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šā lēmuma pielikumā minēto
mantu.
3. Uzdot SIA „Sesava KP” likumā noteiktā kārtībā pārvērtēt pielikumā minēto mantu un
attiecīgi palielināt pamatkapitālu.
Pielikums
Dobeles novada domes
2011.gada 29.septembra
lēmumam Nr.230/13
Nododamo pamatlīdzekļu saraksts
Nr.
p.k.

Adrese
Nosaukums

Iegādes
gads

Sākotnējā
vērtība, Ls

Nolietojums,
Ls,
uz 31.08.2011.

Atlikusī vērtība,
Ls,
uz 31.08.2011.

Annenieku ciems

1.

Traktors
MTZ

2.

Traktors
JUMZ

3.

Traktora
piekabe

4.

Traktora
piekabe
(muca)
KOPĀ

Annenieku
pagasts,
Dobeles novads
Annenieku
pagasts,
Dobeles novads
Annenieku
pagasts,
Dobeles novads
Annenieku
pagasts,
Dobeles novads

31.12.2009.

900,00

850,00

50,00

31.12.2009.

1016,95

966,95

50,00

31.12.2009.

150,00

145,00

5,00

24.08.2011.

80,00

0,00

80,00

2146,95

1961,95

185,00

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.231/13
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību

Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības
principu maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un
Eiropas Savienības projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa
noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu
īstenošanu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
Atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības
principu maiņu”.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.232/13
Par Dobeles novada pašvaldības Pateicību

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, lai Dobeles novada pašvaldībā, tās iestādēs
un kapitālsabiedrībās nodarbinātajiem darbiniekiem izteiktu atzinību par izciliem profesionāliem
sasniegumiem amata pienākumu pildīšanā un novērtētu darbinieku ieguldījumu novada attīstībā,
pašaizliedzīgu attieksmi pret darba uzdevumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības Pateicības (turpmāk – „Pateicība”) paraugu saskaņā ar
pielikumu.
2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju un pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājus izstrādāt un
apstiprināt „Pateicības” piešķiršanas kritērijus un kārtību, ievērojot katras iestādes un
kapitālsabiedrības darbības specifiku, kā arī īpašos gadījumos atļaut piešķirt „Pateicību” personām,
kas nav nodarbinātas pašvaldībā, bet ir devušas būtisku ieguldījumu pašvaldības iestādes vai
kapitālsabiedrības darbības jomā.
3. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt „Pateicības” reģistru izveidošanu un uzturēšanu.
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.233/13

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1.Svītrot 2.pielikuma 18.punktā vārdus „Dobeles 2.vidusskola”;
1.2.Aizstāt 2.pielikuma 22.punktā ierakstu „144” ar ierakstu „70”, vārdus „2.vidusskola” ar
vārdiem „Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola Brīvības ielā 28b, Dobelē”;
1.3.Aizstāt 2.pielikuma 42.punktā vārdus „Amatniecības vidusskola” ar vārdiem „Dobeles
Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola”;
1.4.Izteikt 2.pielikuma 46.punktu šādā redakcijā:
„Brokastis
0,60 Bērzupes speciālā internātpamatskola;
0,14 Gardenes pamatskola;
0,20 Penkules pamatskola;
0,30 Krimūnu pamatskola;
0,25 Lejasstrazdu pamatskola;
0,10 Naudītes pamatskola.”
1.5.Izteikt 2.pielikuma 47.punktu šādā redakcijā:
„Pusdienas
0,45 Annenieku pamatskola, Bikstu pamatskola, Naudītes
pamatskola (pirmsskolas grupu audzēkņiem, skolēniem un darbiniekiem);
0,80 Bērzupes speciālā internātpamatskola, Gardenes pamatskola
(pirmsskolas grupu audzēkņiem, skolēniem un darbiniekiem);
0,50 Lejasstrazdu pamatskola (pirmsskolas grupu audzēkņiem,
skolēniem un darbiniekiem);
1,00 Dobeles Kristīgā pamatskola, Mežinieku pamatskola, Dobeles
sākumskola (pirmsskolas grupu audzēkņiem, skolēniem un
darbiniekiem);
0,58 Penkules pamatskola (pirmsskolas grupu audzēkņiem,
skolēniem un darbiniekiem);
1.6.Izteikt 2.pielikuma 48.punktu šādā redakcijā:
„Launags
0,16 Gardenes pamatskola;
0,30 Krimūnu pamatskola;
0,20 Bikstu pamatskola;
0,24 Penkules pamatskola;
0,25 Lejasstrazdu pamatskola, Naudītes pamatskola;
0,55 Bērzupes speciālā internātpamatskola.”
1.7.Izteikt 2.pielikuma 49.punktu šādā redakcijā:
„Vakariņas 0,55 Bērzupes speciālā internātpamatskola.”
1.8.Aizstāt 2.pielikuma 50.punktā vārdus „Dobeles Amatniecības vidusskola” ar vārdiem
„Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola”;
1.9. Izteikt 2.pielikuma 51.punktu šādā redakcijā:
„Brokastis, pusdienas, launags 1.10 (brokastis – 0,28, pusdienas – 0,60, launags –
0,22) Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes (audzēkņi un darbinieki).”
1.10.
Papildināt 2.pielikumu ar 52.punktu šādā redakcijā:
„Brokastis, pusdienas, launags 1,35 (brokastis – 0,28, pusdienas – 0,60, launags –
0,22, vakariņas – 0,25) Dobeles speciālās pirmsskolas izglītības iestāde „Valodiņa”
(audzēkņi un darbinieki).
1.11.

1.12.

Papildināt 2.pielikumu ar 53.punktu šādā redakcijā:
„Daudzbērnu ģimeņu (ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē
ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus) bērniem pirmsskolas grupās, kuru dzīves vieta

deklarēta Dobeles novadā, piemēro atlaidi 50% apmērā no 2.pielikumā noteiktās
ēdināšanas maksas par katru bērnu.”
Uzskatīt līdzšinējo 2.pielikuma 51.punktu par 54.punktu un aizstāt tajā vārdus
„Dobeles Amatniecības vidusskola” ar vārdiem „Dobeles Amatniecības un
vispārizglītojošā vidusskola”.

Papildināt 3.pielikuma 4.punktu ar 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„A3 formāta papīrs Ls 0,41”
1.14.
Papildināt 3.pielikuma 10.punktu ar 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„mācību klase (līdz 50 personām) Ls 4,92 Ls 160/mēnesī”.
1.15.
Papildināt 3.pielikumu ar 14.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Kopēšana krāsaina
1.14.1. A4 formāta papīrs Ls 0,49
1.14.2. A3 formāta papīrs Ls 0,82”
1.16.
Papildināt 3.pielikumu ar 15.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Iesiešana ar metāla spirāli (ieskaitot apvākus) Ls 0,82”
1.17.
Papildināt 3.pielikumu ar 16.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ Reklāmas izvietošana informatīvajā displejā Ls 0,29/ 1 stunda”
1.18.
Papildināt 3.pielikumu ar 17.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Reklāmas bannera izvietošana centra mājas lapā Ls 12,30/ mēnesī”
2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2010.gada 21.janvāra lēmums Nr.7/1 „Par
ēdināšanu Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
1.13.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.234/13

Par papildus aizņēmumu Valsts kasē projekta „Ceļa Auri – Apgulde – Naudīte
rekonstrukcija” realizācijai
Saskaņā 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 aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt
papildus aizņēmumu Valsts kasē 279 842 latu apmērā projekta „Ceļa Auri – Apgulde - Naudīte”
realizācijai, paredzot atmaksu sākot ar 2013.gada martu, aizņēmumu atmaksājot līdz 2022.gada
aprīlim.
2. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
Aizņēmumu izlietot 2012.gadā.
3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.235/13

Par grozījumiem 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.128/8 „Par Dobeles novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu”

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.128/8 „Par Dobeles novada
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt pielikuma Nr.1 pirmajā sadaļā tekstu aiz vārda „uzsākšanu” šādā redakcijā:
„(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.135/7 un 2011.gada
29.septembra lēmumu Nr....)”.
2. Aizstāt pielikuma Nr.1 sestajā sadaļā vārdu „septembrim” ar vārdu „oktobrim”.
3. Izteikt pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā (pielikumā).

Pielikums Nr.1
Dobeles novada domes
2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.235/13 redakcijā

Darba uzdevums Dobeles novada attīstības programmas 2011.-2014.gadam izstrādei
Pamatojums

Dobeles novada attīstības programma tiek izstrādāta, pamatojoties uz LR likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Reģionālās attīstības likuma
13.panta otro daļu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Dobeles novada
domes 2010.gada 27.maija lēmumu Nr.128/8 „Par Dobeles novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2011.gada

26.maija lēmumu
Nr.235/13)”.
Attīstības
programmas
izstrādes
mērķis
un
uzdevumi

Izejas
materiāli

Īpaši
norādījumi

Attīstības
programmas
struktūra

Nr.135/7

un

2011.gada

29.septembra

lēmumu

Dobeles novada attīstības programmas izstrādes mērķis ir veidot pamatu Dobeles
novada ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.
Uzdevumi:
Noteikt Dobeles novada teritorijas attīstības stratēģiskos virzienus (prioritātes) un
mērķus, mērķiem pakārtotus uzdevumus pa attīstības jomām;
Definēt Dobeles novada attīstības vīziju;
Noteikt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu,
finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
Izstrādāt attīstības programmas realizācijas plānu;
Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot
iedzīvotāju anketēšanu un iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs;
Noteikt vadlīnijas novada teritorijas plānojumam.
Dobeles novada attīstības programmas izstrādē izmantojamie izejas materiāli ir
līdzšinējie plānošanas dokumenti – Dobeles novada teritoriālo vienību attīstības
programmas un teritorijas plānojumi, un atsevišķu nozaru attīstības programmas
un projekti. Papildus izmantot dažādu līmeņu (starptautiska, nacionāla, reģionāla)
plānošanas dokumentus un projektus, statistikas kopsavilkumus un dažādu
institūciju/uzņēmumu sniegto informāciju.
Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem
aktiem un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātiem
„Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī”.
Pēc Dobeles novada attīstības programmas stāšanās spēkā iesniegt 1 (vienu) tās
oriģinālu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un 1 (vienu) tās
kopiju – Zemgales plānošanas reģionā.
Izstrādājot Dobeles novada attīstības programmu, jāietver šādas sadaļas:
5.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;
5.2. Stratēģiskā daļa (attīstības perspektīva);
5.3. Rīcības plāns;

5.4. Pārskats par publisko apspriešanu;
5.5. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība.
Izstrādes laika Attīstības programmas izstrāde paredzēta no 2010.gada maija līdz 2011.gada
grafiks
oktobrim.

Pielikums Nr.2
Dobeles novada domes

2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.235/13
redakcijā
LAIKA GRAFIKS
Dobeles novada attīstības programmas 2011.-2014.gadam izstrādei
N.
Veicamais pasākums, rīcība
Laika periods
p.k.
Programmas izstrādes sagatavošanas darbi
Domes lēmuma par Dobeles novada attīstības programmas izstrādes
1. uzsākšanu pieņemšana, darba uzdevuma, laika grafika un atbildīgo
27.05.2010.
personu apstiprināšana.
Informatīvie pasākumi – publikācijas laikrakstā „Zemgale” un pašvaldības
2. mājas lapās www.dobele.lv, paziņojumu nosūtīšana Zemgales plānošanas
Līdz 11.06.2010.
reģionam.
Attīstības programmas izstrādes metodoloģijas daļas izstrāde
Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu
3.
Līdz 16.07.2010.
analīze.
Iedzīvotāju anketēšana un anketu rezultātu apkopošana par viņu redzējumu
No 07.2010. līdz
4. aktuālākajās realizējamajās problēmās pašvaldībā un potenciālajām
08.2010.
attīstības tendencēm.
Konsultācijas ar kaimiņu pašvaldībām, Zemgales plānošanas reģiona
5.
Līdz 16.07.2010.
atbildīgām amatpersonām un ekspertiem.
Darbu grupu skaita un nozaru identificēšana, darbu grupu sastāva
6.
06.2010.
noteikšana.
Izstrādes process
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana).
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze tiek veidota kā daļa, kurā
atspoguļota novada pašreizējo situāciju, spēkā esošo plānošanas No 02.08.2010. līdz
7. dokumentu nosacījumi, iedzīvotāju aptaujas un anketēšanas rezultāti. Tiek
30.04.2011.
izvērtēti potenciālie attīstības virzieni un identificēti būtiskākie draudi,
kuru novēršanai vai ietekmes mazināšanai jāpievērš īpaša uzmanība.

8.

9.

10.

Stratēģiskās daļas izstrāde Šajā posmā, ņemot vērā pašreizējās
situācijas analīzes rezultātus, izstrādā attīstības vīziju, ir jāformulē
No 01.02.2011. līdz
pašvaldības vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un
28.02.2011.
uzdevumi. Tās izstrādē jāpieaicina dažādu nozaru eksperti un
konsultanti un iedzīvotāji.
Attīstības programmas realizācijas plāns Šajā daļā tiek konkretizēti
veicamie uzdevumi, pasākumi rīcības, noteikt to apjomi, realizācijas No 01.02.2011. līdz
termiņi, potenciālas izmaksas, finansēšanas avoti, atbildīgās
28.02.2011.
amatpersonas.
Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības kārtība Šajā sadaļā
tiek noteikta kārtība, kā tiek veikta attīstības programmas No 01.02.2011. līdz
realizācijas kārtība, izmaiņu un grozījumi iestrādes kārtība,
28.02.2011.
realizācijas rezultātu apkopošanas un novērtēšana.

Pēc Dobeles attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes
pabeigšanas, tā tiek izskatīta vadības grupas sēdē. Ja vadības grupa
atzīst attīstības programmas 1.redakciju par pabeigtu, tiek sagatavots No 01.05.2011. līdz
11.
atzinums un lēmuma projekts par attīstības programmas 1.redakcijas
31.05.2011.
nodošanu sabiedriskai apspriešanai, ko iesniedz novada domei
apstiprināšanai.
Publiskā apspriešana
Domes lēmums par attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu
12.
30.06.2011.
publiskajai apspriešanai.
Paziņojuma par attīstības programmas 1.redakcijas publisko
13. apspriešanu publicēšana mājas lapā www.dobele.lv un vietējā
02.07.2011.
laikrakstā „Zemgale”.
Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana (vismaz 30
04.07.2011. līdz
14.
dienas), tai skaitā, organizējot sabiedriskās apspriešanas pasākumu.
03.08.2011.
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu un
15.
08.2011.
atzinumu apkopošana.
Informatīvā ziņojuma sagatavošana par attīstības programmas
16. 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem un to publicēšana
16.08.2011.
vietējā laikrakstā „Zemgale”.(izņemts teksts www.dobele.lv)
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu
izvērtēšana vadības grupā, kopsavilkuma izstrāde, kurā norāda
17. dalībnieku sarakstu, iesniegto iebildumu un priekšlikumu būtību,
08.2011.
informāciju, vai tie ir ņemti vērā, un pamatojumu, ja
iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā.
Attīstības programmas galīgās redakcijas sagatavošana
Ja nepieciešams, publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumu
08.2011.līdz
18. iestrāde attīstības programmas 1.redakcijā un attīstības programmas
09.2011.
gala redakcijas izstrāde.
Vadības grupas atzinums un lēmuma projekts par attīstības
19. programmas gala redakcijas apstiprināšanu, ko iesniedz novada
10.2011.
domei apstiprināšanai.
Attīstības programmas saskaņošana un apstiprināšana
Domes lēmums par attīstības programmas redakcijas atzīšanu par
galīgo redakciju un tās iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās
20.
10.2011.
attīstības ministrijai un Zemgales plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai.
Attīstības programmas galīgās redakcijas iesniegšana Vides
21. aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales
11.2011.
plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
Lēmuma par attīstības programmas apstiprināšanu laikrakstā
22.
11.2011.
„Zemgale”, mājas lapā www.dobele.lv.
Apstiprinātās attīstības programmas kopijas iesniegšana Zemgales
23.
11.2011.
plānošanas reģionam.

LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.
Nr. 236/13
Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikumu (1.pielikums).
2. Apstiprināt Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” nolikumu (2.pielikums).
3. Apstiprināt Dobeles speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Valodiņa” nolikumu (3.pielikums).
4. Apstiprināt Auru pirmsskolas izglītības iestādes „Auriņš” nolikumu (4.pielikums).
5. Apstiprināt Annenieku pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikumu (5.pielikums).
6. Apstiprināt Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestādes „Minkuparks” nolikumu (6.pielikums).
7. Apstiprināt Bērzupes speciālās internātpamatskolas nolikumu (7.pielikums).
8. Apstiprināt Bikstu pamatskolas nolikumu (8.pielikums).
9. Apstiprināt Gardenes pamatskolas nolikumu (9.pielikums).
10. Apstiprināt Krimūnu pamatskolas nolikumu (10.pielikums).
11. Apstiprināt Dobeles Kristīgās pamatskolas nolikumu (11.pielikums).
12. Apstiprināt Lejasstrazdu pamatskolas nolikumu (12.pielikums).
13. Apstiprināt Naudītes pamatskolas nolikumu (13.pielikums).
14. Apstiprināt Penkules pamatskolas nolikumu (14.pielikums)
LĒMUMS
Dobelē
29.09.2011.

Nr.237/13
Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam

Lai nodrošinātu Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes kapacitātes
paaugstināšanu, reģionālo projektu īstenošanu un veicinātu sabiedrības iesaistīšanos reģionālās
attīstības plānošanas procesos, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Piešķirt dotāciju Ls 850,00 (astoņi simti piecdesmit lati) apmērā Zemgales plānošanas
reģionam.
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