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Nr.10

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

novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: JĀNIS AVOTIŅŠ, SARMĪTE DUDE, ALDIS CĪRULIS, VIKTORS
EIHMANIS, ANDRIS ELKSNĪTIS, EDGARS LAIMIŅŠ, AIGARS LAURINOVIČS, AGITA
OZOLIŅA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS,
AIVA SPROĢE, JURIS VEIDEMANIS, IRĒNA ZAĶE
Sēdē nepiedalās deputāti: INESE DIDŽE – iemesls: pieņemšana pie valsts prezidenta, EDĪTE
KAUFMANE– iemesls: zinātnes padomes sēde, KASPARS ĻAKSA– iemesls: komandējums
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA
EIDMANE, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Juridiskās nodaļas juriste AIVA
POLE-GRINŠPONA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, galvenā
ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, vecākā konsultante DZINTRA
MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, Komunālās nodaļas vadītājs
DAINIS SIRSONIS, datortīklu administrators GINTS DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE, nekustamā
īpašuma Auru pagastā īpašnieka pilnvarotā persona Ilze Māra Kalniņa
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties
balsošanas sistēmā. Notiek reģistrācija.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina izslēgt no sēdes darba
kārtības 12.jautājumu „Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā”
pieņemšanu”.
Deputāti ar 13 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NEBALSO – 1 (A.ELKSNĪTIS), NOLEMJ izslēgt no domes sēdes darba kārtības
12.jautājumu „Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā” pieņemšanu”.

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba
kārtībā papildus jautājumu „Par grozījumiem aizņēmuma līgumā”.
Deputāti ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par grozījumiem aizņēmuma
līgumā” domes sēdes darba kārtībā.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības
jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtībā:
1 (215/10)
2 (216/10)
3 (217/10)
4 (218/10)
5 (219/10)
6 (220/10)
7 (221/10)
8 (222/10)
9 (223/10)
10 (224/10)
11 (225/10)
12 (Izslēgts)

13 (226/10)
14 (227/10)

15 (228/10)
Papildus
16 (229/10)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalēji”,
Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem
„Latiņas” un Latiņas 1”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
Par nekustamā īpašuma „Zemesarāji”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma Lazdu ielā 2, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Auziņas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam
Par pamatlīdzekļa norakstīšanu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1
„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā”
pieņemšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par nodokļa
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim“ pieņemšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījums Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
Dobeles novada pašvaldības nodevām”“ pieņemšanu
Par Dobeles novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Par grozījumiem aizņēmuma līgumā

1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalēji”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā sadalīšanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalēji”, Bērzes pagastā zemes vienības 5,63 ha
platībā sadalīšanai trijos atsevišķos īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada
11.septembrī.

Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
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 ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.215/10 pielikumā)
2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Latiņas” un
Latiņas 1”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Latiņas” un „Latiņas 1”, Bikstu pagastā robežu
pārkārtošanai, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un objekta apgrūtinājumus.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 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 noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.216/10 pielikumā)
3.
Par nekustamā īpašuma „Zemesarāji”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Zemesarāji”, Dobeles pagastā ar kopplatību 64,4 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām,
sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada
11.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.217/10 pielikumā)

4.
Par nekustamā īpašuma Lazdu ielā 2, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
Lazdu ielā 2, Auros, Auru pagastā ar kopplatību 3,34 ha, kas sastāv no trijām zemes vienībām,
sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.218/10 pielikumā)
5.
Par nekustamā īpašuma „Auziņas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Auziņas”, Naudītes pagastā ar kopplatību 21,27 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām,
sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.219/10 pielikumā)
6.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas
mērķu noteikšanu 4 pašvaldībai piederošām zemes vienībām, kas atrodas Auru, Bērzes, Dobeles
un Zebrenes pagastos, sakarā ar to ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 11.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
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. un 35.punktiem un spēkā esošos Dobeles novada Auru, Bērzes, Dobeles un
Zebrenes pagasta teritorijas plānojumus, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.220/10 pielikumā)

7.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanos ar 2011.gada 31.decembri 34 zemes lietotājiem, kuriem līdz
2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību
„Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai
un izpirkuma līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada
11.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka lauku apvidus
zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā
gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma līguma slēgšanai ir veikta
priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, un VZD iesniegto personu
sarakstu, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu, pamatojoties uz likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR
- (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.221/10 pielikumā)
8.
Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par lēmuma projektu, kas
nosaka, ka pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā uz Dobeles novada pašvaldības
vārda 11 apbūvēti lauku apvidus zemesgabali, par kuriem noslēdzami zemes nomas līgumi, un
23 neapbūvēti lauku apvidus zemesgabali, par kuriem noslēdzami zemes nomas līgumi.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada
11.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1. un 2.punktu un 13.panta pirmās daļas
8.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.222/10 pielikumā)
9.
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes platības
precizēšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie lielceļa”, Annenieku pagastā zemes vienībai
0,4859 ha platībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada
11.septembrī.

Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.223/10 pielikumā)
10.
Par pamatlīdzekļa norakstīšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto
lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību norakstīt no bilances nolietotā pamatlīdzekļa –
aizsargseguma sporta grīdai - daļu 756 m2 platībā.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.224/10 pielikumā)
11.
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par Dobeles
novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījuma
izdarīšanu novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumos, papildinot 2.pielikumu ar maksu
par 1 nodarbību interešu izglītības programmā instrumenta spēlē. Ierosina papildināt sagatavoto
lēmuma projektu aiz vārda „nodarbība” ar vārdiem iekavās „mācību stunda”.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktiem, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.225/10 pielikumā)
12.
(Izslēgts)
13.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim“ pieņemšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par sagatavoto saistošo noteikumu
projektu sakarā ar spēkā stājušos Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, kura mērķis ir atvieglot

nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parāda slogu un palielināt
budžeta ieņēmumus. Nodokļu atbalsta pasākums tiek īstenots, dzēšot nokavējuma naudu un 90
procentus soda naudas tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā
nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā.
Nodokļu atbalsta pasākums attiecināms arī uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem
maksājumiem un to administrē pašvaldība, ja tā līdz Ministru kabineta noteiktajam datumam
likuma „Par pašvaldībām“ 46.panta kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim par pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums
tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, tas uzsākams ar 2012.gada
1.oktobri un to administrē Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un Nodokļu atbalsta pasākuma likuma
4.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.226/10 pielikumā)
14.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12
„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.6 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”“ pieņemšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par sagatavoto pašvaldības saistošo
noteikumu „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” grozījumu projektu sakarā ar
izdarītajiem grozījumiem Iedzīvotāju reģistra likuma 17.pantā, kas nosaka, ka pašvaldībām
noteiktajā kārtībā savas kompetences ietvaros sniegt Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas un ka par
informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas
apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.844
„Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra“. Tiek svītrots
saistošo noteikumu 5.7.apakšpunkts, kas noteica pašvaldības nodevu par atkārtotas izziņas par
deklarēto dzīvesvietu izsniegšanu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejā 2012.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un Iedzīvotāju
reģistra likuma 17.1 pantu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.227/10 pielikumā)
15.
Par Dobeles novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste AIVA POLE-GRINŠPONE par novada domes
2010.gada 28.oktobra lēmuma Nr. 286/17 „Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu
SIA „Sesava KP” pamatkapitālā”, 2010.gada 25.novembra lēmuma „Par Dobeles novada
pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Sesava KP” pamatkapitālā” un 2011.gada 29.septembra

lēmuma Nr.230/13 „Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Sesava KP”
pamatkapitālā” atzīšanu par spēku zaudējušiem un lēmumos norādīto pamatlīdzekļu atjaunošanu
pašvaldības grāmatvedības bilancē, jo minēto lēmumu izpilde nav pabeigta līdzekļu trūkuma dēļ,
kā arī zaudējusi aktualitāti sakarā ar uzsākto reorganizāciju.
Deputāts ANDRIS ELKSNĪTIS jautā par finansiālo situāciju un pieņemto lēmumu izpildi
citās kapitālsabiedrībās.
AIVA POLE-GRINŠPONA sniedz atbildi.
Izsakās novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par to, kāpēc SIA „Sesava
KP” nevarēja uzsākt lēmumu izpildi.
Deputāts JĀNIS AVOTIŅŠ jautā, kā tas atspoguļojas bilancē.
Atbild pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles
novada dome ar 14 balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.228/10 pielikumā)
16.
Par grozījumiem aizņēmuma līgumā
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA sagatavoto
lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju mainīt Valsts kasē ņemtajam aizņēmumam „Dobeles
2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības vajadzībām” aizdevuma
atmaksas grafiku, samazinot 2012.gada pamatsummas maksājumus par 161 239 latiem un
nepagarinot gala atmaksas termiņu.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Dobeles novada dome ar 14
balsīm PAR - (J.AVOTIŅŠ, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.229/10 pielikumā)
Sēde slēgta plkst.14.25
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2012.gada 25.oktobrī, plkst.14.00
Sēdes vadītājs
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalēji”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā sadalīšanai
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 7.septembrī saņemto Xxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Kalēji”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 004
0072 sadalīšanai trijās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada
dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Kalēji”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Kalēji”) 2012.gada 9.maijā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.320 uz Xxxx Xxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4652 004 0072, platība 5,63 ha.
2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Kalēji” ar kadastra Nr.4652 004 0072 trijās zemes
vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 21.jūnija lēmumu Nr.23 atļāva izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalēji” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 23.jūlijā zemes ierīcības
projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi.
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 nekustamo īpašumu „Kalēji”,
Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 004 0072, 5,63 ha platībā trijos atsevišķos
īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 3,96 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,10 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.3. zemes vienībai ar platību 0,57 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 3,96 ha:
3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.1.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,10 ha:
3.2.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.2.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija.
3.3. zemes vienībai ar platību 0,57 ha:
3.3.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu.
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Latiņas” un
Latiņas 1”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 17.septembrī saņemto Xxxx Xxxxxxx,
dzīvesvieta xxxxxxxxxxx, iesniegumu par nekustamo īpašumu „Latiņas” un „Latiņas 1”, Bikstu
pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības
projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Latiņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Latiņas”), kadastra Nr.4654 003 0017 ar kopplatību 39,8 ha reģistrēts Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.52 uz Xxxxx Xxxxxxx
vārda un sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4654 003 0017,
platība 30,5 ha un 4654 003 0052, platība 9,3 ha.
2. Nekustamais īpašums „Latiņas 1”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī - īpašums
„Latiņas 1”), kadastra Nr.4654 003 0112 ar kopplatību 0,26 ha reģistrēts Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000443970 uz
Xxxxx Xxxxxxxx vārda un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4654
003 0112, platība 0,26 ha.
3. Īpašumu „Latiņas” un „Latiņas 1” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
4. Xxxxx Xxxxxxx vēlas:
4.1. sadalīt īpašumu „Latiņas 1” 0,2 ha un 0,06 ha platībā;
4.2. sadalīt īpašuma „Latiņas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0017, trīs
daļās – 29,5 ha, 0,67 ha un 0,38 ha;
4.3. īpašuma „Latiņas” daļu 0,67 ha platībā apvienot ar īpašuma „Latiņas 1” daļu 0,2 ha
platībā, izveidojot zemes vienību ar platību 0,87 ha;
4.4. īpašuma „Latiņas” daļu 0,38 ha platībā apvienot ar īpašuma „Latiņas 1” daļu 0,06 ha
platībā, izveidojot īpašumu ar platību 0,44 ha.
5. Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes
2012.gada 17.maija lēmumu Nr.19. Zemes ierīcības projektu izstrādāja SIA „Rūķis AG”.
6. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2012.gada 31.jūlijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 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 noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 23.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Latiņas” Bikstu pagastā, Dobeles novadā un nekustamajam īpašumam „Latiņas
1”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam „Latiņas” ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 4654 003 0017, 29,5 ha
platībā, – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam „Latiņas 1” ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 4654 003 0112, 0,87 ha
platībā, – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.3. īpašumam ar platību 0,44 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. īpašumam „Latiņas” 29,5 ha platībā:
3.1.1. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – 1,1 ha;
3.1.2. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
– 5,6 un 0,4 ha;
3.1.3. 12030303 – aizsargjosla gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,1
ha; 0,2 ha; 0,3 ha; 0,9 ha;
3.1.4. 12080103 - aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu vairāk par 1,6
megapaskāliem – 0,3 ha un 0,2 ha;
3.1.5. 12080102 - aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6
megapaskāliem – 0,3 ha;
3.1.6. 12020101 - aizsargjoslas teritorija ap gāzesvada diametru līdz 300 mm – 1,5
ha;
3.1.7. 12020101 - aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzesvada diametrs no 300
mm līdz 600 mm – 1,9 ha un 2,2 ha;
3.1.8. 120204 - aizsargjoslas teritorija ap sasšķidrinātās ogļūdeņražu gāzes
noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju – 1,6 ha;
3.1.9. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,2 ha.
3.2. īpašumam „Latiņas 1” 0,87 ha platībā:
3.2.1. 150301 - ceļa servitūta teritorija – 0,01 ha.
3.3. īpašumam ar platību 0,44 ha:
3.3.1. 150301 - ceļa servitūta teritorija – 0,01 ha;
3.3.2. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – 0,06 ha.
4. 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.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
20.09.2012.

Nr.217/10

Par nekustamā īpašuma „Zemesarāji”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 30.augustā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Zemesarāji”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums
„Zemesarāji”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Zemesarāji”, kadastra Nr.4660 001 0210 ar kopplatību 64,4 ha
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000
0019 1402 uz Xxxxx Xxxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Zemesarāji” sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4660 001 0210, platība 34,7 ha un 4660 003 0096,
platība 29,7 ha. Nekustamā īpašuma „Zemesarāji” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Zemesarāji” 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 „Zemesarāji”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0210 34,7 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 003 0096 29,7 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.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
20.09.2012.

Nr.218/10

Par nekustamā īpašuma Lazdu ielā 2, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 12.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma Lazdu ielā 2,
Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums Lazdu ielā 2)
sadalīšanu.
Nekustamais īpašums Lazdu ielā 2, kadastra Nr.4646 008 0086 ar kopplatību 3,34 ha
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0020
2322 uz Xxxxx Xxxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums Lazdu ielā 2 sastāv no trijām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4646 008 0086, platība 0,34 ha, 4646 008 0087, platība 2,5
ha un 4646 008 0213, platība 0,5 ha. Nekustamā īpašuma Lazdu ielā 2 lietošanas mērķis ir zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Lazdu ielā 2 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 Lazdu ielā 2, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā
divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4646 008 0086 0,34 ha platībā – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), 4646 008 0213 0,5 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0087 2,5 ha platībā - individuālo
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.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē

20.09.2012.

Nr.219/10

Par nekustamā īpašuma „Auziņas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 11.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma „Auziņas”
Naudītes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Auziņas”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Auziņas”, kadastra Nr.4680 003 0029 ar kopplatību 21,27 ha
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.44 uz
Xxxxx Xxxxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Auziņas”sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem: 4680 003 0029, platība 19,8 ha un 4680 003 0223, platība 1,47 ha.
Nekustamā īpašuma „Auziņas” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Auziņas” 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 „Auziņas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0029 19,8 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0223 1,47 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.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
20.09.2012.

Nr.220/10
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

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. un 35. punktiem un spēkā esošos Dobeles novada Auru, Bērzes, Dobeles
un Zebrenes pagasta teritorijas plānojumus, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 010
0088 (platība 8,2 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 002
0109 (platība 1,89 ha), Bērzes pagastā, Dobeles novadā.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 006 0113 (platība 0,05 ha),
Dobeles pagastā, Dobeles novadā.
4. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4698 004
0272 (platība 0,1 ha), Zebrenes pagastā, Dobeles novadā.

Priekšsēdētājs
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Nr.221/10
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka lauku apvidus
zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī
tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai
ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, un VZD iesniegto
personu sarakstu, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu, pamatojoties uz likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT, ka ar 2011.gada 31.decembri tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās
zemes lietotājiem:
1.1. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Ievas”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā, 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 002 0111;
1.2. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Alksnīši”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā, 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0002;
1.3. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Alksnīši”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā, 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0003;
1.4. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Induļi”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā, 3,94 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0132;
1.5. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Induļi”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā, 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0211;
1.6. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Bērziņi”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā, 0,2308 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0130;
1.7. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Mesteri”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā, 6,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0177;
1.8. Xxxx Xxxxxxxx (mirusi xxxxxx ) mantiniekiem uz zemi „Radziņi”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, 2,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0049;
1.9. Xxxx Xxxxxxxx (mirusi xxxxxxx ) mantiniekiem uz zemi „Radziņi”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0146;
1.10. Xxxx Xxxxxxxx (mirusi xxxxxxx ) mantiniekiem uz zemi „Radziņi”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, 0,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0297;
1.11. Xxxx Xxxxxxxx (mirusi xxxxxxx ) mantiniekiem uz zemi „Radziņi”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, 0,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0298;
1.12. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Veldres”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, 2,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0405;
1.13. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Vanadziņi”, Bērzes pagastā,

Dobeles novadā, 1,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0285;
1.14. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Dižozoli”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0444;
1.15. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Svēteļi”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, 0,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0288;
1.16. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Svēteļi”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, 0,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0464;
1.17. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Svēteļi”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, 1,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0466;
1.18. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Zemgaļi”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0043;
1.19. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Liepāres”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0069;
1.20. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Liepāres”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0083;
1.21. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Liepāres”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0084;
1.22. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx., uz zemi „Vidusmuiža”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, 19,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4654 005 0151;
1.23. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Ezeriņi”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, 5,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4654 005 0134;
1.24. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Ezeriņi”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, 1,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4654 005 0135;
1.25. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Liesmiņas”, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā, 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0275;
1.26. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Lejasstrazdi 17”, Dobeles
pagastā, Dobeles novadā, 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0130;
1.27. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Pūpoli”, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā, 0,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0417;
1.28. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Galenieki 35”, Dobeles
pagastā, Dobeles novadā, 0,1011 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4660 006
0035;
1.29. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Galenieki 35” , Dobeles
pagastā, Dobeles novadā, 0,0557 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4660 006
0038;
1.30. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Videgas”, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 001 0069;
1.31. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, uz zemi „Videgas”, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0124;
1.32. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx, uz zemi „Dīķa iela 1”, Jaunbērzē,
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,034 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4668 003 0113;
1.33. Firmai ”SLĪMESTS SIA”, juridiskā adrese: Ausmaņa iela 14, Jaunbērze,
Jaunbērzes pag., Dobeles nov., uz zemi „Ausmaņa iela 14”, Jaunbērzē,
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4668 003 0216;
1.34. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx, uz zemi „Ozoli”, Zebrenes pagastā,
Dobeles novadā, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0016.
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Nr.222/10
Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktā noteiktajam, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi
zemesgrāmatā uz Dobeles novada pašvaldības vārda apbūvēti lauku apvidus zemesgabali, par
kuriem noslēdzami zemes nomas līgumi:
1.1. „Alksnīši”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 4,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4642 003 0002;
1.2. „Induļi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 3,94 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4642 006 0132;
1.3. „Bērziņi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,2308 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4642 006 0130;
1.4. „Radziņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4652 002 0146;
1.5. „Veldres”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 2,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4652 005 0405;
1.6. „Zemgaļi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4654 003 0043;
1.7. „Ezeriņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 5,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4654 005 0134;
1.8. „Lejasstrazdi 17”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,26 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4660 005 0130;
1.9. „Dīķa iela 1”, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,034 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4668 003 0113;
1.10. „Ausmaņa iela 14”, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 2,15 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0216;
1.11. „Ozoli”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4698 004 0016.
2.
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:
2.1. „Ievas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,26 ha platībā ar kadastra

apzīmējumu 4642 002 0111;
2.2. „Alksnīši”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 1,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4642 003 0003;
2.3. „Induļi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 1,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4642 006 0211;
2.4. „Mesteri”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 6,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4642 006 0177;
2.5. „Radziņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 2,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4652 001 0049;
2.6. „Radziņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4652 002 0297;
2.7. „Radziņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4652 002 0298;
2.8. „Vanadziņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 1,89 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4652 002 0285;
2.9. zemi „Dižozoli”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,26 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4652 005 0444;
2.10. „Svēteļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,53 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4652 005 0288;
2.11. „Svēteļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,31 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4652 005 0464;
2.12. „Svēteļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 1,93 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4652 005 0466;
2.13. „Liepāres”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4654 003 0069;
2.14. „Liepāres”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 0,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4654 003 0083;
2.15. „Liepāres”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 0,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4654 003 0084;
2.16. „Vidusmuiža”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 19,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4654 005 0151;
2.17. „Ezeriņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 1,48 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4654 005 0135;
2.18. „Liesmiņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,13 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4660 005 0275;
2.19. „Pūpoli”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,42 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4660 001 0417;
2.20. „Galenieki 35” , Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,1011 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4660 006 0035;
2.21. „Galenieki 35” , Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,0557 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4660 006 0038;
2.22. „Videgas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4668 001 0069;
2.23. „Videgas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4668 003 0124.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
20.09.2012.

Nr.223/10
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT precizēto platību nekustamajam īpašumam „Pie lielceļa”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0835, 0,4859 ha
platībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
20.09.2012.

Nr.224/10
Par pamatlīdzekļa norakstīšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
UZDOT novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai norakstīt no bilances nolietotā
pamatlīdzekļa – aizsargseguma sporta grīdai - daļu 756 m2 platībā, inventāra Nr.PL3369, iegādes
gads 2006, iegādes vērtība Ls 5218,67, atlikusī vērtība Ls 2435,31.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē

20.09.2012

Nr.225/10

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par Dobeles
novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 2.pielikumā, papildinot pielikumu
ar 5.14.punktu šādā redakcijā „5.14.Maksa par individuālu nodarbību interešu izglītības
programmā instrumenta spēlē (Dobeles Mūzikas skola), 1 nodarbība (mācību stunda), 5,00“

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
20.09.2012.

Nr.226/10

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim“ pieņemšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un Nodokļu atbalsta pasākuma likuma
4.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Pieņemt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Par nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim“ (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2012.gada 20.septembra
lēmumu Nr.226/10
Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 20.septembra saistošie noteikumi Nr.11

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
Izdoti saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likuma
4.panta otro daļu

Saistošie noteikumi nosaka nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu attiecībā uz nekustamā
īpašuma nodokli un iesnieguma par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā iesniegšanas un
izskatīšanas kārtību.
2. Nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
3. Nodokļa atbalsta pasākums tiek uzsākts 2012.gada 1.oktobrī.
4. Nodokļa atbalsta pasākumu organizē, koordinē un kontrolē pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības nodaļa (turpmāk – nodokļu administrācija).
5. Nodokļu administrācija informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju (turpmāk – nodokļa
maksātājs) par nodokļa atbalsta pasākumu un tā īstenošanas kārtību, kā arī sniedz
informāciju, kas nepieciešama iesniegumam par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā.
6. Nodokļa maksātājs trīs mēnešu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā noteiktā datuma piesakās
nodokļa atbalsta pasākumam, iesniedzot nodokļu administrācijai iesniegumu atbilstoši
Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.600 „Par nodokļu atbalsta
pasākuma īstenošanas kārtību“.
7. Nodokļu administrācija 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par
nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu piemērot nodokļa atbalsta pasākumu.
8. Nodokļu administrācija pieņem lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja iesniegums
iesniegts pēc šo noteikumu 6.punktā noteiktā termiņa.
9. Nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanu, ja nodokļa maksātājam ir trīs kavēti maksājumi.
10. Nodokļu administrācijas lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā Dobeles novada domes priekšsēdētājam.
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada 25.septembrī.
1.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr.11
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim“
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

Sadaļas paskaidrojums

2012.gada 23.augustā stājās spēkā Nodokļu atbalsta
pasākuma likums, kura mērķis ir īstenojot vienu reizi
veicamu pasākumu, atvieglot nodokļu maksātājiem
ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parāda
slogu un palielināt budžeta ieņēmumus. Nodokļu
atbalsta pasākums tiek īstenots dzēšot nokavējuma
naudu un 90 procentus soda naudas tiem nodokļu
maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā
nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu (pēc stāvokļa
uz 2011.gada 1.septembri) un ar to saistīto soda naudu
10 procentu apmērā. Nodokļu atbalsta pasākums
attiecināms arī uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to
saistītajiem maksājumiem un to administrē pašvaldība,
ja tā līdz Ministru kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta
pasākuma uzsākšanas datumam, kas ir 2012.gada
1.oktobris, likuma „Par pašvaldībām“ 46.panta kārtībā ir
izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem.
Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta
pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim
un ar to saistītajiem maksājumiem Dobeles novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem un tas uzsākams ar
2012.gada 1.oktobri. Nodokļa atbalsta pasākumu
administrē Dobeles novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības nodaļa (nodokļu administrācija).
Noteikta iesnieguma par piedalīšanos nodokļa atbalsta
pasākumā
iesniegšanas
kārtība
un
nodokļu
administrācijas pienākumi un tiesības, kā arī nodokļu
administrācijas lēmuma apstrīdēšanas kārtība.
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski
neietekmēs.
Tiks atvieglots administratīvais slogs nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem.
Administratīvās procedūras nodrošinās Dobeles novada
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

6.Informācija par konsultācijām ar Nav attiecināms
privātpersonām
Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
20.09.2012.

Nr.227/10

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12
„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.6 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”“ pieņemšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un Iedzīvotāju
reģistra likuma 17.1 pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Pieņemt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījums Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Dobeles novada
pašvaldības nodevām”“ (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2012.gada 20.septembra
lēmumu Nr.227/10
Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 20.septembra saistošie noteikumi Nr.12
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu
un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1.punktu
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
Dobeles novada pašvaldības nodevām” grozījumu un svītrot noteikumu 5.7.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr.12
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši izdarītajiem grozījumiem Iedzīvotāju
reģistra likuma 17.pantā pašvaldībām Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā savas kompetences
ietvaros jāsniedz Iedzīvotāju reģistrā iekļautās
ziņas. Reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto
vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja tā deklarēta vai
reģistrēta attiecīgajā pašvaldības teritorijā,
pašvaldība sniedz saskaņā ar Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.130
„Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas
kārtība“. Iedzīvotāju reģistra likuma 171.pantā
noteikts, ka par informācijas saņemšanu no
Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts nodeva.
Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību
nosaka Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu
par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju
reģistra“.

2. Īss projekta satura izklāsts

Tiek svītrots saistošo noteikumu 5.7.apakšpunkts,
kas noteica pašvaldības nodevu par atkārtotas izziņas
par deklarēto dzīvesvietu izsniegšanu.
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski
neietekmēs.

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

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms

Priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
Dobelē
20.09.2012.

Nr.228/10

Par Dobeles novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1.Atzīt par spēku zaudējušiem sekojošus Dobeles novada domes lēmumus:
1.1. 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr. 286/17 „Par Dobeles novada pašvaldības mantas
ieguldīšanu SIA „Sesava KP” pamatkapitālā”;
1.2. 2010.gada 25.novembra lēmumu Nr.317/18 „Par Dobeles novada pašvaldības mantas
ieguldīšanu SIA „Sesava KP” pamatkapitālā”;
1.3. 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.230/13 „Par Dobeles novada pašvaldības mantas
ieguldīšanu SIA „Sesava KP” pamatkapitālā”.
2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai atjaunot bilancē 1.punktā minētajos lēmumos
norādītos pamatlīdzekļus.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS
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LĒMUMS
Dobelē
20.09.2012.

Nr.229/10
Par grozījumiem aizņēmuma līgumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
mainīt Valsts kasē ņemtajam aizņēmumam Nr.A2/1/11/438 „Dobeles 2.vidusskolas telpu
renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības vajadzībām” aizdevuma atmaksas grafiku,
samazinot 2012.gada pamatsummas maksājumus (samazinājums par 161 239 latiem) un
nepagarinot gala atmaksas termiņu, un slēgt vienošanos par grozījumiem noslēgtajā līgumā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

