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Par nekustamā īpašuma „Kazuši” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
apvienošanu
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Par zemes platības precizēšanu nekustamajiem īpašumiem
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
Par nekustamā īpašuma „Vācpēteri”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma „Vidmas 1”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par Dobeles novada domes 2010.gada 26.augusta lēmuma Nr.225/14 „Par
nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu” atcelšanu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
Par nekustamā īpašuma „Sengas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Melnezers” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Stigas”,
Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi
Grozījumi 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.237/14 „Par projekta „Dobeles
2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes
vajadzībām” iesnieguma iesniegšanu”
Grozījumi 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.15/1 „Par Dobeles novada
pašvaldības kā finansējuma saņēmēja piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Kopēji ūdens
apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā””
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas
teritorijā” (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008) īstenošanas nodrošinājumam
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Kārtība, kāda
pašvaldībā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes” apstiprināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” apstiprināšanu (lēmums nav pieņemts)
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā Nr.68/5
„Par sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksu“
Par grozījumiem Nepilngadīgo lietu komisijas nolikumā
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1
„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”
Par atteikumu piešķirt politiski represētas personas statusu
KNAB iesnieguma izskatīšana (lēmums nav pieņemts)
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Nr.36/3

Par nekustamā īpašuma „Kazuši”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā apvienošanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 9.februārī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kazuši” apvienošanu.
Nekustamais īpašums „Kazuši”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4668
001 0036 ar kopplatību 52,61 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.60 uz xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4668 001 0036, platība 39,81 ha un 4668 001 0073, platība
12,8 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
xxxxxx vēlas apvienot nekustamā īpašuma „Kazuši” abas zemes vienības vienā īpašumā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
ATĻAUT apvienot nekustamā īpašuma „Kazuši”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 4668 001 0036, 39,81 ha platībā un 4668 001 0073, 12.8 ha
platībā, izveidojot vienu īpašumu ar kadastra apzīmējumu 4668 001 0036, 55, 61 ha kopplatībā.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.37/3
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Izskatījusi akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Dienvidu reģions, juridiskā adrese:
Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, iesniegumu par lietošanas mērķa noteikšanu zemēm uz
kurām atrodas transformatoru apakšstacijas un 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” 16.2.punktu, 35.punktu
un spēkā esošajiem Dobeles novada Annenieku un Naudītes pagastu teritorijas plānojumiem,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods

1201), šādām zemes vienībām Dobeles novadā:
1.1. kadastra apzīmējums 4642 001 0157, platība 0,01 ha, Annenieku pagastā;
1.2. kadastra apzīmējums 4642 001 0158, platība 0,01 ha, Annenieku pagastā;
1.3. kadastra apzīmējums 4680 003 0217, platība 0,004 ha, Naudītes pagastā;
1.4. kadastra apzīmējums 4680 003 0224, platība 0,0046 ha, Naudītes pagastā;
1.5. kadastra apzīmējums 4680 003 0349, platība 0,01 ha, Naudītes pagastā.
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
Nr.38/3

2011.gada 24.februārī
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” 35. punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Annenieku, Dobeles un
Krimūnu pagastu teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. MAINĪT nekustamā īpašuma „Vilkkalni”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4642 002 0094, 1,22 ha platībā, zemes lietošanas mērķi no individuālo
dzīvojamo māju apbūves /kods 0601/ uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība kods (0101).
2. MAINĪT nekustamā īpašuma „Ceļmalas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4660 003 0073, 0,2 ha platībā, zemes lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo
māju apbūves /kods 0601/ uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
kods (0101).
3. MAINĪT nekustamā īpašuma „Rožkalni”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4672 002 0045, 0,45 ha platībā, zemes lietošanas mērķi no individuālo
dzīvojamo māju apbūves /kods 0601/ uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība kods (0101).
4. MAINĪT nekustamā īpašuma „Lakstīgalas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4672 002 0182, 4,97 ha platībā, zemes lietošanas mērķi no individuālo
dzīvojamo māju apbūves /kods 0601/ uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība kods (0101).
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam

Nr.39/3

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT precizēto platību:
1.1. nekustamajam īpašumam „Saules”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 002 0030 25,4 ha platībā;
1.2.nekustamajam īpašumam „Initas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
4646 008 0377 0,17 ha platībā;
1.3. nekustamajam īpašumam „Segliņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 008 0401 0,05 ha platībā;
1.4. nekustamajam īpašumam „Segliņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 008 0402 precizēto platību 0,05 ha platībā;
1.5. nekustamajam īpašumam „Pauguri”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 010 0146 1,16 ha platībā;
1.6. nekustamajam īpašumam „Veczemnieki 333”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 011 0342 0,051 ha platībā;
1.7. nekustamajam īpašumam „Veczemnieki 334”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 011 0343 0,051 ha platībā;
1.8. nekustamajam īpašumam „Asari”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4672 006 0092 0,3 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
Nr.40/3

2011.gada 24.februārī
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Mazkrāģu ceļš”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4642 001 0255, ar platību 4,0
ha:
1.1. zemesgabalu „Mazkrāģu ceļš”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4642 001 0255, ar platību 3,9 ha;
1.2. zemesgabalu „Kastaņkroga ceļš”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar platību
0,1 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2. IZVEIDOT astoņus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Apinīši”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0022, 38,61 ha platībā:
2.1. zemesgabalu „Apinīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
4646 001 0022, 21,6 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);

2.2. zemesgabalu „Priežu iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,7 ha platībā, nosakot
zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
2.3. zemesgabalu „Gardenes iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
2.4. zemesgabalu „Priežu iela 20B”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 2,0 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve (kods 0701);
2.5. zemesgabalu „Priežu iela 21A”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 1,0 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods
0908);
2.6. zemesgabalu „Priežu iela 5A”, Auru pagastā, Dobeles novadā,,12,7 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve (kods 0701);
2.7. zemesgabalu „Gardene 1 masīva Nr.36”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha
platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601);
2.8. zemesgabalu „Priežu iela 7A”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,15 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve (kods 0801);
3. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Rūtas iela 1”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0025, 4,5 ha platībā:
3.1. zemesgabalu „Rūtas iela 1”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums
4646 001 0025 ar platību 4,2 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
3.2. zemesgabalu „Ūdens iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,3 ha,
nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
4. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Ūdri”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0288, 0,4 ha platībā:
4.1. zemesgabalu „Ūdri”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646
010 0288, 0,2 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
4.2. zemesgabalu „Ūdru ceļš”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā, nosakot
zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
5. IZVEIDOT trīs atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Lazdu iela”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0352, 0,7 ha platībā:
5.1. zemesgabalu „Lazdu iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
4646 008 0352, 0,5 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101);

5.2. zemesgabalu „Augusta Deglava iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha
platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
5.3. zemesgabalu „Lazdu ceļš”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā, nosakot
zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
6. IZVEIDOT piecus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Krikumiņi”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0400, 1,3 ha platībā:
6.1. zemesgabalu „Krikumiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
4646 008 0400, 0,7 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - pārējo sabiedriskās
objektu apbūve (kods 0908);
6.2. zemesgabalu „Skolas iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā, nosakot
zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
6.3. zemesgabalu „Skolas iela 6B”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
/kods 0701/;
6.4. zemesgabalu „Skolas iela 16A”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
/kods 0701/;
6.5. zemesgabalu „Dārziņu ceļš”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā, nosakot
zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
7. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Jaunsmēdalu ceļš”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0406, 0,7 ha platībā:
7.1. zemesgabalu „Jaunsmēdalu ceļš”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 008 0406, 0,3 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101);
7.2. zemesgabalu „Parka iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā, nosakot
zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
8. IZVEIDOT trīs atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Jaunā iela”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0269, 0,6 ha platībā:
8.1. zemesgabalu „Jaunā iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
4646 010 0269, 0,2 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101);
8.2. zemesgabalu „Upes iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā, nosakot
zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
8.3. zemesgabalus „Ķirpēnu ceļš”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,3 ha kopplatībā,

kurš sastāvēs no divām zemes vienībām 0,2 ha un 0,1 ha platībā, nosakot zemes
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
9. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Ķirpēnu iela”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0270, 1,3 ha platībā:
9.1. zemesgabalu „Ķirpēnu iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 010 0270, 0,6 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101);
9.2. zemesgabalu „Mazpauguļu ceļš”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,7 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
10. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Līvānu iela”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumiem 4646 010 0271, 0,3 ha platībā un
4646 010 0272, 0,03 ha platībā:
10.1. zemesgabalu „Līvānu iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 010 0272, 0,3 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101);
10.2. zemesgabalu „Līvānu ceļš”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 010 0271, 0,03 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101).
11. IZVEIDOT divus īpašumus no nekustamā īpašuma „Ceļš Liepziedi-Sarmas”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 003 0172, 03 ha platībā:
11.1. zemesgabalu „Ceļš Liepziedi-Sarmas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 003 0172, 0,1 ha platībā;
11.2. zemesgabalu „Liepziedu iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā un
pievienot īpašumam „Liepziedu iela”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4646 003 0142.
12. IZVEIDOT divus īpašumus no nekustamā īpašuma „Krimūnu palīgsaimniecības”,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4672 005 0186, 17,9219 ha
platībā:
12.1. īpašumu „Krimūnu palīgsaimniecības”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
numuru 4672 005 0186, 16,6919 ha platībā;
12.2. zemesgabalu „Apinīši”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
4672 005 0298, 1,23 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
13. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Putniņi–Sprūdi-Radziņi”,
Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4660 003 0078, ar platību 6,2 ha:
13.1. zemesgabalu „Putniņi–Sprūdi-Radziņi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā,
kadastra apzīmējums 4660 003 0078, ar platību 6,13 ha;
13.2. zemesgabalu „Sprūdu ceļš”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,07 ha,

nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
14. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Zebrenes
pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4698 004 0057, ar platību 12,4 ha:
14.1. zemesgabalu „Robežnieki”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4698 004 0057, ar platību 7,34 ha;
14.2. zemesgabalu „Robežas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 5,06 ha,
nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.41/3

Par nekustamā īpašuma „Vācpēteri”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome, izskatījusi Krimūnu pagasta pārvaldes ierosinājumu atsavināt
Dobeles novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Vācpēteri”, Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā un izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums „Vācpēteri”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
Nr.4672 003 0065, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles novada zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 414 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 0,96 ha, uz tā atrodas dzīvojamā māja ar 5 dzīvokļu īpašumiem.
Nekustamais īpašums – zemesgabals un dzīvojamā māja ar 5 dzīvokļu īpašumiem
„Vācpēteri” nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam un dzīvojamai mājai ar
5 dzīvokļu īpašumiem LVL 8400,00 (astoņi tūkstoši četri simti lati).
2010.gada 28.oktobrī Dobeles novada dome pieņēma lēmumu pārdot nekustamo
īpašumu atklātā izsolē, nosakot sākumcenu Ls 10000,00. Organizētā izsole bija nesekmīga.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts, ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar
augšupeju soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt
izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta
septīto daļu un 9.panta otro daļu un 32.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – apbūvētu zemesgabalu 0,96 ha kopplatībā un
dzīvojamo māju ar 5 dzīvokļu īpašumiem „Vācpēteri”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar
kadastra apzīmējumu 4672 003 0065, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 8000,00 (astoņi
tūkstoši lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma izsolīšanu likumā noteiktā kārtībā.

LĒMUMS
Dobelē
Nr.42/3

2011.gada 24.februārī

Par nekustamā īpašuma „Vidmas 1”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome, izskatījusi Jaunbērzes pagasta pārvaldes ierosinājumu atsavināt
Dobeles novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Vidmas 1”, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā un izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Vidmas 1”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr.4668 002 0067, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles novada
zemesgrāmatas nodalījums Nr.302 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība - 0,32 ha, uz tā atrodas dzīvojamā māja un kūts ar šķūni.
Nekustamais īpašums – zemesgabals, dzīvojamā māja un kūts ar šķūni „Vidmas 1” nav
nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Sertificēta vērtētāja SIA „Balsts Expert” novērtējums zemesgabalam, dzīvojamai mājai un
kūtij ar šķūni LVL 2000,00 (divi tūkstoši lati).
2010.gada 29.jūnijā Dobeles novada dome pieņēma lēmumu pārdot nekustamo īpašumu
atklātā izsolē, nosakot sākumcenu Ls 2500,00. Organizētā izsole bija nesekmīga.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts, ja nekustamā
īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar augšupeju
soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles
sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 32.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu 0,32 ha kopplatībā,
dzīvojamo māju un kūti ar šķūni „Vidmas 1”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra
Nr. 4668 002 0067, lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. NOTEIKT 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati).
3.UZDOT Dobeles novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.43/3

Par nekustamā īpašuma „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome, izskatījusi Jaunbērzes pagasta pārvaldes ierosinājumu atsavināt
Dobeles novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā un izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr.4668 002 0080, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles novada
zemesgrāmatas nodalījums Nr.303 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.

Zemesgabala platība - 0,04 ha, uz tā atrodas dzīvojamā māja.
Nekustamais īpašums – zemesgabals un dzīvojamā māja „Vidmas 2” nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Sertificēta vērtētāja SIA „Balsts Expert” novērtējums zemesgabalam un dzīvojamai mājai
LVL 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti lati).
2010.gada 29.jūnijā Dobeles novada dome pieņēma lēmumu pārdot nekustamo īpašumu
atklātā izsolē, nosakot sākumcenu Ls 2100,00. Organizētā izsole bija nesekmīga.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts, ja nekustamā
īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar augšupeju
soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles
sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 32.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu 0,04 ha kopplatībā un
dzīvojamo māju „Vidmas 2”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 002
0080, lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. NOTEIKT 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 1680,00 (viens tūkstotis
seši simti astoņdesmit lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.44/3

Par Dobeles novada domes 2010.gada 26.augusta lēmuma Nr.225/14 „Par nekustamā īpašuma
Kalna ielā 3, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu” atcelšanu
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.pantu, ņemot vērā to, ka
nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā pircējs xxxxxxx nav
veicis maksājumus par atsavināmo īpašumu un nav noslēdzis nomaksas pirkuma līgumu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.ATCELT Dobeles novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumu Nr.225/14 „Par
nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu” (ar
grozījumiem, kas izdarīti ar 2010.gada 28.oktobra lēmumu).
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
2011.gada 24.februārī

Nr.45/3

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 17.janvārī saņemto Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001, iesniegumu
un 2011.gada 20.janvārī saņemto xxxxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegumu par Dobeles novada domes
2010.gada 28.oktobra lēmuma Nr.270/17 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu xxxxxxx atcelšanu.
Ievērojot to, ka xxxxxxx saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
14.pantā un ar likuma „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 xxxxxxx 7.34 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” šādu grozījumu:
IZTEIKT lēmuma 105.punktu jaunā redakcijā.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.46/3

Par nekustamā īpašuma „Sengas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 14.februārī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxxxxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Sengas” sadalīšanu.
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 „Sengas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0082, 0,51 ha platībā lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4672 007 0057, 0,66 ha platībā, lietošanas
mērķi - 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
2011.gada 24.februārī

Nr.47/3

Par nekustamā īpašuma „Melnezers” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 15.februārī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto xxxxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Melnezers” sadalīšanu.
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 „Melnezers”, Auru pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0155, 8,3 ha platībā lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4646 002 0015, 7,4 ha platībā un 4646 008
0328, 0,1 ha platībā, lietošanas mērķi - 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
2011.gada 24.februārī

Nr.48/3

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Stigas”, Ceriņos,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 16.februārī saņemts xxxxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegums
ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Stigas”, Ceriņos. Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai trijās zemes vienībās.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.2.apakšpunktiem
un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību”,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamo īpašumu „Stigas”,
Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, trijās atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 3,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,6 ha – kods 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve;
2.3. zemes vienībai ar platību 0,1 ha – kods 0601 – individuālā dzīvojamo māju apbūve.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 3,5 ha:

3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha;
3.1.2. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām
pilsētās un ciemos līdz 20 kV – 0,0 ha;
3.1.3. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām
pilsētās un ciemos līdz 20 kV – 0,0 ha;
3.1.4. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līnijām
un kabeļu kanalizāciju – 0,0 ha;
3.1.5. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līnijām
un kabeļu kanalizāciju – 0,0 ha;
3.1.6. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2
m dziļumā – 0,0 ha;
3.1.7. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,1 ha;
3.1.8.
12050601 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām
pilsētās un ciemos līdz 20 kV – 0,0 ha;
3.1.9.
12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz
2 m dziļumā – 0,0 ha;
3.1.10. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,6 ha:
3.2.1.
12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām
pilsētās un ciemos līdz 20 kV – 0,1 ha;
3.2.2. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām
pilsētās un ciemos līdz 20 kV – 0,1 ha;
3.2.3.
120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu
līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0,0 ha.
3.3. zemes vienībai ar platību 0,1 ha:
3.3.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,0 ha;
3.3.2. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām
pilsētās un ciemos līdz 20 kV – 0,0 ha;
3.3.3. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2
m dziļumā – 0,0 ha;
3.3.4. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0 ha;
3.3.5. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līnijām
un kabeļu kanalizāciju – 0,0 ha;
3.3.6. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līnijām
un kabeļu kanalizāciju – 0,0 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
2011.gada 24.februārī

Nr.49/3

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra

noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. UZSĀKT Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi.
2. APSTIPRINĀT teritorijas plānotāju Sandru Lasmani par Dobeles novada teritorijas
plānojuma izstrādes vadītāju.
3. APSTIPRINĀT Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumu un
laika grafiku saskaņā ar 1.pielikumu.
4. NOTEIKT priekšlikumu iesniegšanas termiņu no 2011.gada 10.marta līdz 2011.gada
10.jūnijam.
5.
1.pielikums
2011.gada 24.februāra
domes lēmumam Nr.49/3
DARBA UZDEVUMS
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei
1. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis:
Radīt plānošanas dokumentu kopumu ilgtspējīgas , līdzsvarotas un daudzpusīgas
attīstības veicināšanai Dobeles novadā, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un
nosakot vienotu teritorijas izmantošanas un būvniecības kārtību tajā, sabalansējot
privātīpašnieku un sabiedrības intereses.
2. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums:
2.1.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punkts;
2.2.
Teritorijas plānošanas likuma 5.panta 4.punkts un 7. panta sestās daļas 1. punkts;
2.3.
LR MK 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi”;
2.4.
LR MK 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes
uz vidi stratēģiskais novērtējums”;
2.5.
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ar 2009.gada 1.jūliju tika izveidots
Dobeles novads, apvienojot 11 pašvaldības ar atšķirīgiem teritoriju plānojumiem,
prasībām būvniecībai un teritorijas izmantošanai. Līdz ar to Dobeles novadam
nepieciešams jauns, vienots teritorijas plānojums, kurš būtu par pamatu ilgstošai,
stabilai novada ekonomiskai attīstībai, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu,
sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses, izmantojot novadā esošos
resursus, ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu, veicinot tā
saglabāšanu un regulējot būvniecības attīstību.
2.6.
Strādājot vienotā Dobeles novadā, ir būtiski, lai visu novada administratīvo
teritoriju plānojumi, zonu klasifikācija un tajos ietilpstošie apbūves noteikumi būtu
vienoti, izstrādāti vienotā programmatūrā, ērti pieejami un viegli lasāmi ikvienam
novada iedzīvotājam.
2.7.
Nepieciešams novērst iepriekš pieļautās neprecizitātes teritorijas plānojumos, kā
arī iestrādāt izmaiņas, kam par pamatu kalpo grozījumi likumdošanā.
3. Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi:
3.1.
Izvērtēt Dobeles novada teritorijā ietilpstošo administratīvo vienību teritorijas
plānojumus (grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus),

paredzēt vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves kārtību visā novada teritorijā,
diferencējot pilsētas un pagastu prasības pret būvniecību.
3.2.
Nepieciešamības gadījumā koriģēt Dobeles pilsētas un ciemu teritoriju robežas.
3.3.
Izvērtēt novada teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai
nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības
attīstībai un investīciju piesaistei.
3.4.
Izvērtēt kaimiņu pašvaldību esošos teritorijas plānojumus, ņemt vērā kaimiņu
pašvaldību funkcionālo sasaisti.
3.5.
Teritorijas plānojumu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām un attīstības plānošanas dokumentiem.
3.6.
Nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma izstrādes procesā,
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
3.7.
Informēt Vides pārraudzības valsts biroju par teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu un nepieciešamības gadījumā veikt stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējumu Dobeles novada teritorijas plānojumam.
3.8.
Izstrādāt teritorijas plānojuma grafiskos materiālus atbilstoši 2009.gada 6.oktobra
MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi’’ un
Zemgales Plānošanas reģiona metodisko norādījumu teritorijas attīstības plānošanai
prasībām.
4. Teritorijas plānojuma sastāvs:
Saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 25.punktā noteikto, jāizstrādā sekojošas Dobeles
novada teritorijas plānojuma daļas:
4.1.
Paskaidrojuma raksts (sastāvs saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra MK noteikumu
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 26.punktā noteikto).
4.2.
Grafiskā daļa (saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 27.punktu).
4.3.
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi.
4.4.
Vides pārskats (Vides pārraudzības valsts biroja stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanas gadījumā).
5. Teritorijas plānojuma izstrādē izmantojamie izejas materiāli:
5.1.
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam.
5.2.
Zemgales reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam.
5.3.
Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008.-2014.gadam.
5.4.
Nacionālās programmas un nozaru attīstības plāni.
5.5.
Dobeles novada attīstības programma.
5.6.
Spēkā esošie Dobeles novada administratīvi teritoriālo vienību teritoriju
plānojumi.
5.7.
Jelgavas novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
5.8.
Auces novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
5.9.
Brocēnu novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
5.10.
Tukuma novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
5.11.
Jaunpils novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
5.12.
Tērvetes novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
5.13.
Īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pieminekļu
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāni.
5.14.
Spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie detālplānojumi, zemes ierīcības projekti
un lēmumi par sadali.

5.15.
Institūciju un kaimiņu pašvaldību sniegtā informācija.
5.16.
Fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi.
5.17.
Citi statistikas un pētījumu dati.
5.18.
Dobeles novada teritorijas topogrāfiskā karte Latvijas ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību 1:10 000, Dobeles pilsētas teritorijai ar mēroga
1: 2000 noteiktību.
5.19.
Dobeles novada ortofoto karte ar mēroga noteiktību 1:10 000 un Dobeles pilsētas
ortofoto karte ar mēroga 1:2000 noteiktību.
5.20.
Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācija.
6. Prasības teritorijas plānojuma izstrādei
6.1.
Dobeles novada teritorijas plānojums jāizstrādā saskaņā ar Teritorijas plānošanas
likumu, 2009.gada 6.oktobra MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi’’ un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem, kā arī
jānoformē atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība’’ prasībām.
6.2.
Dobeles novada teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādāt vektordatu formā
LKS-92 sistēmā , nodrošinot datu transformēšanu arī dgn un pdf formātos. Grafiskā
daļa jāizstrādā atbilstoši 2009.gada 6.oktobra MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi’’ un Zemgales Plānošanas reģiona
metodisko norādījumu teritorijas attīstības plānošanai prasībām.
6.3.
Teritorijas plānojuma grafiskā daļa jāizstrādā programmatūrā, kas nodrošina
koordinētu vektordatu izveidi. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas vektordatiem
jānodrošina korekta topoloģija:
6.3.1. daudzstūru veidojošajās līnijas vai līniju virknes nedrīkst krustoties un veidot
“brīvos” galus;
6.3.2. daudzstūri veidojošās līnijas vai līniju virknes savienojas ar matemātisko
precizitāti- bez nenoslēgtiem līniju galiem;
6.3.3. viena slāņa daudzstūri savā starpā nepārklājas un neveido brīvus laukumus.
7. Institūcijas un uzņēmumi, kuriem jāpieprasa nosacījumi teritorijas plānojuma
izstrādē
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.

Zemgales reģionālā vides pārvalde;
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
VAS „Latvijas Valsts ceļi’’;
Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra’’, Jelgavas filiāle;
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa;
VAS „Latvenergo”;
AS „Latvijas Gāze”;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
Zemgales plānošanas reģions;
Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
Valsts meža dienests;
VAS „ Latvijas valsts meži”;
VM Dabas aizsardzības pārvalde;
SIA „Lattelecom”;
SIA „Tele 2” ;
SIA „ Latvijas mobilais telefons”;
SIA „Bite Latvija”;
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai;

7.19.
VAS „Latvijas Dzelzceļš’’, Jelgavas ceļu distance;
7.20.
Kaimiņu pašvaldības: Jelgavas novads, Auces novads, Brocēnu novads, Tukuma
novads, Jaunpils novads, Tērvetes novads.
8. Teritorijas plānojuma izstrādes grafiks
Nr.p.k.

Darba vai pasākuma nosaukums

1.

Lēmums par teritorijas plānojuma
uzsākšanu
Lēmuma par teritorijas plānojuma
uzsākšanu nosūtīšana VARAM
Paziņojuma par teritorijas plānojuma
uzsākšanu publicēšana laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis’’„ Zemgale’’ un
pašvaldības mājaslapā internetā.
Lēmuma par Stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu/nepiemērošanu saņemšana
Lēmuma par teritorijas plānojuma
uzsākšanu nosūtīšana un nosacījumu
pieprasīšana no darba uzdevumā
minētajām institūcijām.
Lēmuma par teritorijas plānojuma
uzsākšanu nosūtīšana un nosacījumu
pieprasīšana no kaimiņu pašvaldībām.
Darba grupas izveidošana
Sabiedrības viedokļa uzklausīšana
Saņemto priekšlikumu un informācijas
apkopošana, analīze
Novadā spēkā esošo teritorijas plānojumu
izvērtēšana un nepieciešamo
izejmateriālu un datu vākšana.
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas
izstrādāšana atbilstoši izstrādes
uzdevumiem un Vides pārskata
(novērtējuma) sagatavošana
Lēmums par teritorijas plānojuma
1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas
sabiedriskā apspriešana:
Paziņojuma par SA publicēšana laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, „Zemgale” un
pašvaldības mājaslapā internetā.
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas
nosūtīšana atzinumu saņemšanai darba
uzdevumā minētajām institūcijām un
kaimiņu pašvaldībām.
Sabiedriskā apspriešana
Sabiedriskās apspriešanas pasākuma
organizēšana.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
13.1.

13.2.

13.3
13.4.

Datums vai
laika periods
Februāris (2011.)

Piezīmes

Marts (2011.)

2 nedēļu laikā

Marts (2011.)

2 nedēļu laikā

Marts (2011.)

Marts (2011.)
Aprīlis-maijs
Marts-jūnijs
Maijs-jūnijs
(2011.)
Maijs-jūlijs
(2011.)
Augusts (2011.) marts (2012.)
Aprīlis (2012.)

Maijs (2012.)

Maijs (2012.)

Maijs-jūnijs
(2012.)
Maijs

6 nedēļas

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

Atzinumu saņemšana teritorijas
plānojuma 1.redakcijai
Sabiedriskās apspriešanas rezultātu un
atzinumu izvērtēšana, apkopošana un
atbilžu vēstuļu sagatavošana
Lēmuma pieņemšana par teritorijas
plānojuma 1. redakcijas apstiprināšanu
vai pilnveidošanu .
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas
pilnveidošana (ja nepieciešams)
Lēmums par teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas projekta apstiprināšanu un
nodošanu sabiedrībai iepazīšanai
Paziņošana institūcijām, kas sniegušas
atzinumus par teritorijas plānojumu, un
publikāciju ievietošana vietējā laikrakstā
un mājas lapās par izstrādāto galīgās
redakcijas projektu
Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas
projekta izstādīšana sabiedriskajās
apspriešanas vietās, iepazīšanās ar
teritorijas plānojuma galīgās redakcijas
projektu un atsauksmju iesniegšana
Lēmums par teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas projekta noteikšanu kā galīgo
redakciju un nosūtīšanu plānošanas
reģionam atzinuma saņemšanai
Teritorijas plānojuma iesniegšana
plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai
Atzinuma saņemšana no Zemgales
plānošanas reģiona
Lēmuma par tā apstiprināšanu un saistošo
noteikumu izdošanu pieņemšana
Paziņojuma par teritorijas plānojuma
apstiprināšanu un saistošo noteikumu
izdošanu publicēšana laikrakstā ''Latvijas
Vēstnesis'', „Zemgale’’ un ievietošana
mājas lapā internetā
Teritorijas plānojuma 4 eksemplāru
sagatavošana atbilstoši Ministru kabineta
1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.154
"Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas noteikumi" prasībām, to
apzīmogošana un atbilstoši 06.10.2009.
MK noteikumu Nr.1148 ''Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi" 48.punktam iesniegšana
:VARAM, VZD , reģionālajā vides
pārvaldē un Zemgales plānošanas
reģionā.

Jūnijs (2012.)

4 nedēļu laikā

Jūlijs (2012.)
Jūlijs (2012.)

Augusts-septembris
(2012.)
Oktobris (2012.)

Oktobris (2012.)

Oktobrisnovembris (2012.)

Novembris (2012.)

Decembris (2012.)
Decembris-janvāris
(2012.)
Janvāris (2013.)
Janvāris-februāris
(2013.)

Februāris (2013.)

3 nedēļas

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.50/3

Grozījumi 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.237/14 „Par projekta „Dobeles 2.vidusskolas
telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām” iesnieguma
iesniegšanu”
Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”
15.1.punktu
un
2010.gada
29.oktobra
vienošanās
Nr.2010/0216/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/007 „Par Eiropas reģionālās attīstības fonda
projekta īstenošanu” 6.3.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt 2010.gada 26.oktobra lēmumā Nr.237/14 „Par projekta „Dobeles 2.vidusskolas
telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām” iesnieguma
iesniegšanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu jaunā redakcijā:
„2. Projekta apstiprināšanas gadījumā 2011.gada pašvaldības budžetā iekļaut projekta
ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu 483 715,08 LVL.”
2. Izteikt 3.punktu jaunā redakcijā:
„3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizņēmumu Valsts kasei 483 716 LVL
apmērā, paredzot atmaksu sākt 2012.gada martā, to atmaksājot līdz 2013.gada jūnijam.”
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.51/3

Grozījumi 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.15/1 „Par Dobeles novada pašvaldības kā
finansējuma saņēmēja piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013. gadam projektā „Kopēji ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu
Lielupes baseinā””
Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1. punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.15/1 „Par Dobeles novada pašvaldības kā
finansējuma saņēmēja piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013. gadam projektā „Kopēji ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā””
šādus grozījumus:
1. Aizstāt 4.punktā skaitli „50 000,00” ar skaitli „50 413,00”.
2. Papildināt ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizņēmumu Valsts kasei 50 413,00 LVL apmērā,
paredzot atmaksu sākt 2012.gada martā, to atmaksājot līdz 2014.gada 31.decembrim.”
3. Papildināt ar 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.”
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.52/3

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā”
(VPA/3.4.2.1.2/08/01/008) īstenošanas nodrošinājumam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem“ 22.pantu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību“ 41.panta piekto daļu un 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumu
Nr.196 15.1. pantu „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 234090,00 latu apmērā projekta „Velotūrisma attīstība
Dobeles pilsētas teritorijā” īstenošanai. Paredzēt aizņēmuma atmaksu sākot ar
2012.gada martu, aizņēmumu atmaksāt līdz 2022.gada aprīlim.
2. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.53/3

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Kārtība, kādā pašvaldībā tiek
saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Kārtība, kādā
pašvaldībā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes” (pielikumā).
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 24.februāra lēmumu 53/3
(protokols Nr.3)
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr.7
„Kārtība, kādā pašvaldībā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes”
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717
„ Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu

1. Saistošie Noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dobeles novada
pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņo koku ciršanu ārpus meža zemes Dobeles
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Saskaņojuma saņemšanai, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Pašvaldībā uzrāda
īpašumtiesību apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, kuram pievieno :
2.1.

skici ar koku atrašanās vietu;

2.2.
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par koku ciršanu (daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki);
2.3.
būvvaldes saskaņotu būvprojekta ģenerālplāna lapas kopiju (būvnieks,
uzsākot būvniecības procesu);
2.4.
valsts institūciju saskaņojumu, ja koki atrodas īpaši aizsargājamajās dabas
teritorijās, kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsargjoslās vai
ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās.
3. Pašvaldība apseko kokus un izvērtē to ciršanas nepieciešamību, ņemot vērā ainavisko un
ekoloģisko nozīmīgumu.
4. Pašvaldības saskaņojums nav nepieciešams, ja cērt augļu kokus un kokus:
4.1.
kuru celma caurmērs 1,3 m augstumā ir mazāks par 12 centimetriem, lai
atbrīvotu lauksaimniecības zemes no apauguma un uzturētu meliorācijas sistēmu;
4.2.
dzelzceļa zemes nodalījuma joslā (arī aizsargstādījumos), lai nodrošinātu
dzelzceļa infrastruktūras objektu drošu ekspluatāciju un garantētu satiksmes
drošību;
4.3.
īpašumos, kas atrodas ārpus Dobeles pilsētas un novada ciemu
administratīvās teritorijas, izņemot MK 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717
„ Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” paredzētajos gadījumos.
5. Ja koku ciršana nepieciešama administratīvās teritorijas labiekārtošanai un
zaļumstādījumu uzturēšanai, Dobeles novada pašvaldība organizē sabiedrisko
apspriešanu, ievietojot informāciju Dobeles novada pašvaldības mājas lapā
(www.dobele.lv), kuru veic ne mazāk par 7 dienām. Sabiedriskā apspriešana nav
nepieciešama, ja koku izciršana ir paredzēta saistībā ar būvniecību un ir notikusi
būvniecības ieceres publiskā apspriešana
6. Zemesgabala īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības nekavējoties nocirst kokus,
kuri cietuši dabas stihijas vai cilvēka darbības rezultātā, ja tie apdraud cilvēka dzīvību,
veselību vai īpašumu, fiksējot koku stāvokli (fotogrāfijas, liecinieku klātbūtnē aprakstot
koku stāvokli) un saskaņojot to ar Pašvaldību (lauku teritorijā - ar pagasta pārvaldnieku,
pilsētā - ar Pašvaldības izpilddirektoru) .
7. Pašvaldības atteikumu saskaņot koku ciršanu ārpus meža zemes var apstrīdēt (pārsūdzēt)
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saistošo noteikumu Nr.7
„Kārtība, kādā pašvaldībā tiek saskaņota koku ciršana
ārpus meža zemes” paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Sadaļas paskaidrojums
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru
kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717 „Kārtība
koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu. Prakse
konstatēta nepieciešamība izdot saistošos noteikumus, kuri
nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība saskaņo
koku ciršanu ārpus meža zemes Dobeles novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no
Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu.
Noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt darbības un kārtību,
kādā pašvaldība saskaņo koku ciršanu ārpus meža zemes
Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Nav attiecināms.
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

Pašvaldības atteikumu saskaņot koku ciršanu ārpus meža
zemes Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
varēs apstrīdēt (pārsūdzēt) Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
Nav attiecināms.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.54/3

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā Nr.68/5
„Par sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksu“
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā Nr.68/5 „Par sadzīves atkritumu
savākšanas un pārvadāšanas maksu“ šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma nosaukumu jaunā redakcijā:

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā“.
2. Papildināt lēmumu ar 11.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: šī lēmuma 1.punktā
noteiktā maksa; sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.“
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.55/3

Par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības Nepilngadīgo lietu komisijas nolikumā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada pašvaldības Nepilngadīgo lietu komisijas nolikumā (apstiprināts ar
2010.gada 30.decembra lēmumu Nr.334/19) šādus grozījumus:
1.Papildināt nolikumu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:
„8.KOMISIJAS locekļu darbs tiek apmaksāts domes apstiprinātajā kārtībā.”
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.56/3

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 LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1. Papildināt pielikumu Nr.2 ar 46.punktu šādā redakcijā: „Maksa par vienu mūzikas
terapijas mācību stundu vienam audzēknim – Ls 3,00.”
2. Papildināt pielikumu Nr.2 ar 26.1 punktu šādā redakcijā: „Skolas virtuve Dobeles
Sākumskolā (mēnesī) – Ls 20,00”

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 24.februārī

Nr.57/3

Par atteikumu piešķirt politiski represētas personas statusu
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 14.janvārī saņemts xxxxxxx, personas kods
xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegums, kurā lūgts piešķirt viņai politiski represētās personas
statusu, jo viņa ir dzimusi Amūras apgabalā 1961.gadā.
Iesniegumam pievienoti dokumenti: xxxxx
Likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.pantā noteikts, kuras personas atzīstamas par komunistiskā
režīma politiski represētām personām. Minētā panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka politiski
represētās personas statuss piešķirams personām, kas izsūtītas, nometinātas vai pārvietotas no
pastāvīgās dzīvesvietas, dzimušas izsūtījumā vai nometinājumā - ja viens no vecākiem vai abi
vecāki bija izsūtīti vai atradās nometinājumā - pēc vecāku noņemšanas no speckomandantūras
uzskaites līdz tam brīdim, kad tika saņemta atļauja atgriezties Latvijā, bet ne vēlāk kā gadu no
dienas, kad vecāki tika noņemti no speckomandantūras uzskaites. Šī tiesību norma attiecināma uz
gadījumiem, kad persona piedzimusi ārpus Latvijas teritorijas pēc vecāku noņemšanas no
speckomandantūras uzskaites līdz atļaujas saņemšanai, vienlaikus ierobežojot šo nosacījumu ar
konkrētu termiņu – ne vēlāk kā gadu no dienas, kad vecāki tika noņemti no speckomandantūras
uzskaites.
Ievērojot teikto un Dobeles novada pašvaldības Politiski represēto personu un nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sagatavoto atzinumu,
secināms, ka attiecībā uz xxxxxxx nav piemērojams likuma „Par politiski represētās personas
statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas
3.punkts un iesniedzējas uzrādītie dokumenti nav pietiekošs tiesisks pamats politiski represētās
personas statusa konstatēšanai.
Saskaņā ar likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā
un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmo daļu, 3.panta pirmo un otro daļu, 10.panta otro
daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt politiski represētās personas statusa piešķiršanu xxxxxxxx.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, kas atrodas
Atmodas ielā 19, Jelgavā (LV- 3001), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

