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Nr.8

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: INESE DIDŽE, SARMĪTE DUDE, ALDIS CĪRULIS, VIKTORS
EIHMANIS, ANDRIS ELKSNĪTIS, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, AIGARS
LAURINOVIČS, KASPARS ĻAKSA, AGITA OZOLIŅA, VIESTURS REINFELDS,
ANDREJS SPRIDZĀNS, AIVA SPROĢE, JURIS VEIDEMANIS
Sēdē nepiedalās deputāti:
JĀNIS AVOTIŅŠ – iemesls: atvaļinājumā, GUNTIS
SAFRANOVIČS – iemesls: atvaļinājumā, IRĒNA ZAĶE – iemesls: ceļojumā
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: novada pašvaldības
izpilddirektors AGRIS VILKS, novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS
KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas vadītāja
LŪCIJA NARTIŠA, galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas
vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, vecākā
konsultante DZINTRA MATISONE, datortīklu administrators GINTS DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties
balsošanas sistēmā. Notiek reģistrācija.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba
kārtībā papildus jautājumu „Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā
daļas pirkšanu” un izskatīt jautājumu par ēku īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, kas tiek
izmantots pašvaldības vajadzībām, pirkšanu, ņemot vērā Tērvetes novada domes 2012.gada
19.jūlija lēmumu par 11/100 Tērvetes novadam piederošo minētā īpašuma domājamo daļu
pārdošanu, un uzaicina deputātus balsot par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.
Deputāti ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15,
Dobelē, Dobeles novadā daļas pirkšanu” domes sēdes darba kārtībā.

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina izslēgt no sēdes darba
kārtības 12.jautājumu „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu”.
Deputāti ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ izslēgt no domes sēdes darba kārtības 12.jautājumu „Par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanu”
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības
jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtībā:
1 (163/8)
2 (164/8)
3 (165/8)
4 (166/8)
5 (167/8)
6 (168/8)
7 (169/8)
8 (170/8)
9 (171/8)
10 (172/8)
11 (173/8)
12 (Izslēgts)
13 (174/8)
14 (175/8)
15 (176/8)
16 (177/8)
Papildus
17 (178/8)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Meķi”,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Puntes”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Par nekustamā īpašuma „Grīvieši”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Jaunvagari”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā,
sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Auzēni”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā,
sadalīšanu
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejasaudzi”, Dobeles pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Priežu ielā 17, Gardenē,
Auru pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Par neapbūvētas zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
Par SIA „Namnieks” , SIA „Sesava KP”, SIA „Gardenes nami” reorganizācijas
uzsākšanu
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu
Par valsts īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Par Dobeles 1.vidusskolas dalību Comenius programmas projektā „mežu
ilgtspējīgums – laiks izzināt un rīkoties”
Par projekta iesnieguma „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta”
iesniegšanu
Par līdzekļu piešķiršanu budžetā neparedzētiem izdevumiem
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā daļas
pirkšanu

1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Meķi”, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, sadalot nekustamā īpašuma „Meķi”, Krimūnu pagastā zemes vienību
29,1 ha platībā divos atsevišķos īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 17.jūlijā.
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 - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.163/8 pielikumā)
2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Puntes”, Auru pagastā,
Dobeles novadā sadalīšanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, sadalot nekustamā īpašuma „Puntes”, Auru pagastā zemes vienību 37,0
ha platībā divos atsevišķos īpašumos.
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 - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.164/8 pielikumā)
3.
Par nekustamā īpašuma „Grīvieši”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Grīvieši”, Bērzes pagastā ar kopplatību 81,0 ha, kas sastāv no trijām zemes vienībām,
sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 17.jūlijā.
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 - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.165/8 pielikumā)
4.
Par nekustamā īpašuma „Jaunvagari”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Jaunvagari”, Lejasstrazdos, Dobeles pagastā ar kopplatību 18,9 ha, kas sastāv no trijām zemes
vienībām, sadalīšanu trijos atsevišķos īpašumos, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 17.jūlijā.
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 - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.166/8 pielikumā)
5.
Par nekustamā īpašuma „Auzēni”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Auzēni”, Zebrenes pagastā ar kopplatību 22,48 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 17.jūlijā.
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 - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.167/8 pielikumā)
6.
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes platības
precizēšanu nekustamā īpašuma „Atmodas ielā 1”, Dobelē zemes vienībai 0,3108 ha platībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 17.jūlijā.
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 - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.168/8 pielikumā)
7.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas
mērķa noteikšanu zemes vienībai 0,970 ha platībā, Jaunbērzes pagastā.
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.punktu, 35.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Jaunbērzes pagasta
teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.169/8 pielikumā)
8.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejasaudzi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Lejasaudzi”, Dobeles pagastā 1,00 ha platībā –
atsavināšanu par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 17.jūlijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, 8. panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.pantu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm
PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.170/8 pielikumā)
9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Priežu ielā 17, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.3 Priežu ielā 17, Gardenē, Auru pagastā 42,6 kv.m.
platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 426/9100 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu par nosacīto cenu, organizējot nekustamā
īpašuma izsoli likumā noteiktā kārtībā.

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 17.jūlijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
6.punktu, 8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu un 45.panta piektās daļas 2. punktu, Dobeles
novada dome dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.171/8 pielikumā)
10.
Par neapbūvētas zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par 5 neapbūvētu zemes
gabalu Dobeles pilsētā piekritību pašvaldībai un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 17.jūlijā.
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” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti pašvaldību funkciju īstenošanai, kā arī lai īstenotu
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas,
atbilstoši šī likuma 13.panta pirmās daļas 8.punktam, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.172/8 pielikumā)
11.
Par SIA „Namnieks” , SIA „Sesava KP”, SIA „Gardenes nami”
reorganizācijas uzsākšanu
ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA „Namnieks”, SIA „Sesava KP” un SIA „Gardenes nami” reorganizācijas
uzsākšanu, tās apvienojot un nodibinot jaunu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dobeles
namsaimnieks”, īsumā iepazīstina ar plānotās reorganizācijas mērķiem, paskaidro izvēlētās
reorganizācijas metodes izdevīgumu un priekšrocības. Informē, ka reorganizāciju plānots pabeigt
līdz 2012.gada beigām.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 17.jūlijā.
Deputāte AIVA SPROĢE jautā vai SIA „Sesavas KP” un „Gardenes namu”
pievienošana SIA „Namniekam” nebūtu izdevīgāka par saplūšanu un jaunas SIA veidošanu,
jautā par izmaksām.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS sniedz atbildi.
Deputāte AIVA SPROĢE izsaka priekšlikumu lēmuma 2.punktā jaunā uzņēmuma
darbības formu „sabiedrība ar ierobežotu atbildību” izteikt saīsinātā veidā – SIA.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu, ņemot vērā AIVAS SPROĢES izteikto ierosinājumu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 107.panta ceturto daļu, 25.panta otro daļu
un 107.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.173/8 pielikumā)
12.
(Izslēgts)
13.
Par valsts īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Priežu
ielā 19, Gardenē, Auru pagastā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Deputātiem jautājumu nav.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2012.gada 17.jūlijā.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmajā daļā noteikto, Dobeles novada dome 14
balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.174/8 pielikumā)
14.
Par Dobeles 1.vidusskolas dalību Comenius programmas projektā
„Mežu ilgtspējīgums – laiks izzināt un rīkoties”
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Dobeles
1.vidusskolas dalības apstiprināšanu Comenius programmas projektā „Mežu ilgtspējīgums –
laiks izzināt un rīkoties” no 2012.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam, informē par projekta
kopējām izmaksām, projekta mērķiem un uzdevumiem.
Deputātiem juatājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un izsludināto projektu konkursu Valsts izglītības attīstības aģentūras Comenius
programmā, Dobeles novada dome 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.175/8 pielikumā)
15.
Par projekta iesnieguma „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta” iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta „Zaļās
ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta” iesniegumu Valsts Reģionālās attīstības aģentūras
izsludinātajā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitātes
„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, sniedz

informāciju par finansējuma nodrošinājumu, par projekta kopējām izmaksām tā apstiprināšanas
gadījumā un par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.
Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par plānoto autostāvvietu izbūvi un vai projekts
skar autostāvvietu pie bērnudārza „Jāņtārpiņš”.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO atbild, ka autostāvvietu
izbūve paredzēta Zaļās ielas malās un autostāvvietu pie bērnudārza „Jāņtārpiņš” neskar.
Deputāts AIGARS LAURINOVIČS jautā, vai šī projekta ietvaros paredzētā lietusūdens
kanalizācijas infrastruktūras izbūve tiks realizēta kopā ar pārējiem ūdenssaimniecības
pakalpojumu projektiem, kas attiecas uz Zaļo ielu.
Deputāte EDĪTE KAUFMANE jautā par veloceliņu minētajā Zaļās ielas posmā.
Deputāte AIVA SPROĢE jautā par neapsaimniekotajām ēkām Zaļās ielas krustojumā ar
Upes ielu.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS sniedz atbildes un ierosina balsot
par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, 2008.gada 25.marta Ministru kabineta
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu
un Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai”” 22.punktu, Dobeles novada dome 14 balsīm PAR (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.176/8 pielikumā)
16.
Par līdzekļu piešķiršanu budžetā neparedzētiem izdevumiem
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA par
14 000 latu naudas līdzekļu piešķiršanu no 2012.gada budžetā neparedzētiem izdevumiem
plānotajiem līdzekļiem Gardenes pamatskolas ēkas fasādes remontdarbiem.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē par ēkas fasādes stāvokli.
Deputāte AGITA OZOLIŅA jautā par logu nomaiņu.
Deputāte INESE DIDŽE jautā, vai līdz 1.septembrim darbi tiks paveikti.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS sniedz atbildes uz deputātu
jautājumiem.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu un likuma par pašvaldību
budžetiem 16.panta otro daļu, Dobeles novada dome 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.177/8 pielikumā)
17.
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā daļas pirkšanu
ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par sagatavoto
lēmuma projektu sakarā ar ēku īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, kas tiek izmantots pašvaldības
vajadzībām, pirkšanu, ņemot vērā Tērvetes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu par
11/100 Tērvetes novadam piederošo minētā īpašuma domājamo daļu pārdošanu, sniedz

informāciju par šī jautājuma vēsturi, atgādina, ka pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi
nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15 domājamo daļu iegādei.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dobeles novada dome 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.178/8 pielikumā)
Sēde slēgta plkst.14.40
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2012.gada 30.augustā, plkst.14.00
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Nr.163/8

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Meķi”, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 11.jūlijā saņemto Xxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Meķi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4672 005 0037 sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes
ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Meķi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 1997.gada 16.janvārī
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.147 uz
Xxxx Xxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0037,
platība 29,1 ha (turpmāk arī – īpašums).
2. Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Meķi”, Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā,zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0037 divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 14.jūnija lēmumu Nr.22 atļāva izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Meķi” 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 29.jūnijā 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 nekustamā īpašuma „Meķi”,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0037, 29,1
ha platībā divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 27,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 27,2 ha:
3.1.1. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem;
3.1.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.3. 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. zemes vienībai ar platību 1,9 ha:
3.2.1. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem;
3.2.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.2.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
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.
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Nr.164/8

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Puntes”, Auru pagastā,
Dobeles novadā sadalīšanai
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 20.jūlijā saņemto Xxxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Puntes”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4646 009 0007 sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes
ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Puntes”, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Puntes”) 1996.gada 21.maijā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.105 uz Xxxx Xxxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no trīs zemes
vienībām: ar kadastra apzīmējumu 4646 009 0007, platība 37,0 ha, ar kadastra apzīmējumu 4646
009 0008, platība 18,5 ha un ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0041, platība 15,7 ha.
2. Xxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Puntes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4646
009 0007 divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 29.marta lēmumu Nr.12 atļāva izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Puntes” 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 nekustamā īpašuma „Puntes”,
Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4646 009 0007, 37,0 ha
platībā divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 33,3 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 3,7 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 33,3 ha:
3.1.1. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem;
3.1.2. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
3.1.3. 11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
3.1.4. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.5. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.1.6. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi;
3.1.7. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
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.

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
26.07.2012.

Nr.165/8

Par nekustamā īpašuma „Grīvieši”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 6.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā saņemto
Xxxx Xxxxxx pilnvarotās personas Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, iesniegumu
par nekustamā īpašuma „Grīvieši” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Grīvieši”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4652 006
0029 ar kopplatību 81,0 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.201 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no
trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 006 0029, platība 52,8 ha, 4652
006 0031, platība 6,8 ha un 4652 006 0030, platība 21,4 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Grīvieši” 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 „Grīvieši”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0031 6,8 ha platībā – lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4652 006 0029 52,8 ha platībā un 4652 006
0030 21,4 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79. panta pirmo daļu.

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
26.07.2012.

Nr.166/8

Par nekustamā īpašuma „Jaunvagari”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 5.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā saņemto
Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Jaunvagari”
sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Jaunvagari”, Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā,
kadastra Nr.4660 005 0011 ar kopplatību 18,9 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā,
Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.122 uz Xxxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais
īpašums sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4660 005 0011, platība 4,9
ha, 4660 005 0144, platība 12,44 ha un 4660 005 0136, platība 1,56 ha. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunvagari” trijos 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 „Jaunvagari”, Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles
novadā trijos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0011 4,9 ha platībā – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0144 12,44 ha platībā – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0136 1,56 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
26.07.2012.

Nr.167/8

Par nekustamā īpašuma „Auzēni”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 9.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā saņemto
SIA „RITVIL”, juridiskā adrese: „Palejas”, Zebrene, Zebrenes pagasts, Dobeles novads, LV3731, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Auzēni” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Auzēni”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4698 003
0015 ar kopplatību 22,48 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Zebrenes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0012 4380 uz SIA „RITVIL” vārda. Nekustamais īpašums
sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4698 003 0015, platība 19,58 ha un
4698 004 0138, platība 2,9 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
SIA „RITVIL” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Auzēni” 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 „Auzēni”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4698 003 0015 19,58 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu: 4698 004 0138 2,9 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
26.07.2012.

Nr.168/8
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 nekustamā īpašuma „Atmodas ielā 1”, Dobelē,
Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4601 013 4933, 0,3108 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
26.07.2012.

Nr.169/8
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.punktu, 35.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Jaunbērzes pagasta
teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.NOTEIKT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4668 001 0172, 0,970 ha platībā,
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
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.

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
26.07.2012.

Nr.170/8

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejasaudzi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 10.janvārī saņemts Xxxxx Xxxxxxx, personas
kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai
piederošu zemesgabalu „Lejasaudzi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Lejasaudzi”, Dobeles pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr.4660 001 0024, (turpmāk arī – zemesgabals) reģistrēts Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 7322 uz
Dobeles novada pašvaldības vārda. Zemesgabala platība – 1,00 ha.
2. Zemesgabala nosaukums mainīts ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes
2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.3.3. „Par nosaukuma piešķiršanu”.
3. Dobeles novada pašvaldība ar 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.270/17 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” izbeidza Xxxxx Xxxxxx zemes lietotāja tiesības lietot viņam
piešķirto zemesgabalu (iepriekšējais nosaukums „Lejas Audzes”).
4. Dobeles novada pašvaldība 2011.gada 3.martā noslēdza ar Xxxxx Xxxxxxx lauku apvidus
zemes nomas līgumu par zemesgabala iznomāšanu.
5. Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 900,00 (deviņi simti
lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, 8. panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.
PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu
„Lejasaudzi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4660 001 0024, 1,00 ha platībā.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls
2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati).
3.
UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

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
26.07.2012.

Nr.171/8

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Priežu ielā 17, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada domē 2012.gada 31.maijā saņemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx,
ierosinājums par Dobeles novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.3 Priežu ielā 17, Gardenē,
Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.
Nekustamais īpašums Priežu ielā 17, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs
no zemesgabala 0,089 ha platībā ar kadastra Nr.4646 001 0047 un uz tā esošas 3 stāvu
dzīvojamās ēkas ar 23 dzīvokļu īpašumiem un vienu neapdzīvojamo telpu, kuru kopējā platība
910,0 kv.m., reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.000 0000 9509 uz Auru pagasta pašvaldības vārda.
Dzīvokļa Nr.3 Priežu ielā 17 platība ir 42,60 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 1700,00 (viens tūkstotis
septiņi simti lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
6.punktu, 8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu un 45.panta piektās daļas 2. punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.3 Priežu ielā 17,
Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 42,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 426/9100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 2300,00 (divi
tūkstoši trīs simti lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma izsolīšanu likumā noteiktā kārtībā.

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
26.07.2012.

Nr.172/8

Par neapbūvētas zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
Saskaņā ar likuma „ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada
21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali
paredzēti pašvaldību funkciju īstenošanai, kā arī lai īstenotu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas, atbilstoši šī likuma 13.panta pirmās daļas
8.punktam, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme:
1.1. „Dīķis” Dobelē, Dobeles novadā 667 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 4601 009
7211;
1.2. „Bērzes upe” Dobelē, Dobeles novadā 21448 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 011 2706;
1.3. „Bērzes upe” Dobelē, Dobeles novadā 14870 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 011 5203;
1.4. „Bērzes upe” Dobelē, Dobeles novadā 59956 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 001 0108;
1.5. „Bērzes upe” Dobelē, Dobeles novadā 23410 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 015 5588.
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.

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
26.07.2012.

Nr.173/8
Par SIA „Namnieks” , SIA „Sesava KP”, SIA „Gardenes nami”
reorganizācijas uzsākšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 107.panta ceturto daļu, 25.panta otro daļu
un 107.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt SIA „Namnieks” reģistrācijas Nr.45103000610, juridiskā adrese Zaļā iela 3, Dobele,
Dobeles novads, SIA „Sesava KP” reģistrācijas Nr.45103002005, juridiskā adrese „Ziedugravas
5”-10, Naudītes pagasts, Dobeles novads, un SIA „Gardenes nami” reģistrācijas
Nr.48503011335, juridiskā adrese Priežu iela 14-31, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads,
reorganizāciju - apvienošanu saplūšanas ceļā.
2. Saplūšanas rezultātā dibināt jaunu SIA „Dobeles namsaimnieks”, juridiskā adrese Zaļā iela 3,
Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

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
26.07.2012.

Nr.174/8

Par valsts īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 22.jūnijā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese – K.Valdemāra iela
31, Rīga, LV-1887, iesniegumu par valsts labā konfiscētā dzīvokļa īpašuma nodošanu
pašvaldības īpašumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmajā daļā noteikto, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
PĀRŅEMT Dobeles novada pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.21 Priežu ielā 19,
Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas –
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā - veikšanai.
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Nr.175/8
Par Dobeles 1.vidusskolas dalību Comenius programmas projektā
„Mežu ilgtspējīgums – laiks izzināt un rīkoties”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un izsludināto projektu konkursu Valsts izglītības attīstības aģentūras Comenius
programmā, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dobeles 1.vidusskolas dalību Comenius programmas projektā „Mežu
ilgtspējīgums – laiks izzināt un rīkoties” (turpmāk – Projekts) no 2012.gada 1.augusta līdz
2014.gada 31.jūlijam.
2. Apstiprināt projekta partnera izmaksas projekta īstenošanai 14 759 LVL (Latvijas Bankas
ekvivalents 21 000 EUR) apmērā, tai skaitā līdzfinansējumu 20 % apmērā 2 952 LVL
(Latvijas Bankas ekvivalents 4 200 EUR).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā projektā plānoto priekšfinansējumu nodrošināt no Dobeles
1.vidusskolas budžeta līdzekļiem.
4. Pilnvarot Dobeles 1.vidusskolas direktori Ģertrūdi Zabaštu parakstīt visus ar projekta
iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības
projekta pieteikuma izstrādei, iesniegšanai un ieviešanai.

Priekšsēdētājs
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Informatīvais pielikums

Projekta nosaukums
„Mežu ilgtspējīgums – laiks izzināt un rīkoties“
Projekta ieviešana:
01.08.2012. – 31.07.2014.
Projekta partneri:
10 sadarbības partneri: Rumānijas, Slovākijas, Itālijas, Čehijas, Polijas, Spānijas, Portugāles,
Dānijas, Francijas un Latvijas – Dobeles 1.vidusskola.
No Dobeles 1.vidusskolas projektā iesaistītos 120 skolēni un 8 skolotāji.
Projekta kopējās izmaksas:
Projekta kopējais finansējums 21 000 EUR.
Dobeles 1.vidusskolas līdzfinansējums 20% jeb 4 200 EUR.
Projekta mērķis:
1. veidot starpkultūru dialogu ar dažādām etniskām grupām caur vides izglītību;
2. iepazīt, izprast un pieņemt Eiropas sabiedrības kultūru daudzveidību;
3. iedrošināt un motivēt skolēnus un skolotājus Eiropas valodu apguvei un pilnveidei.
Projekta uzdevumi:
1. Izzināt dažādu Eiropas koku sugu dzīves vidi;
2. Paplašināt zināšanas par koku sugu un mežu daudzveidību, to funkcijām un lomu
apkārtējā vidē, kokmateriālu izlietošanu un draudiem mežu saglabāšanā, mežu kā
enerģijas ieguves avotu;
3. Veicināt skolēnu izpratni par viņu kā patērētāju un to izrietošajām konsekvencēm;
4. Paplašināt skolēnu zināšanas par ikdienas enerģijas izlietošanu;
5. Sniegt skolēniem zināšanas par vides problēmām, ar kurām mūsu planēta sastopas
mūsdienās un to iemesliem;
6. Sniegt zināšanas par alternatīviem enerģijas iegūšanas resursiem;
7. Izzināt un iepazīt pilnīgāk vietējos mežus un parkus;
8. Mudināt skolēnus valodas apguvei, jauno tehnoloģiju pielietošanai un iepazīt labākas
mācīšanas tehnoloģijas;
9. Paaugstināt skolēnu un skolotāju mobilitāšu iespējas pa Eiropas Savienību;
10. Uzlabot pedagoģisko pieeju;
11. Attīstīt prasmi strādāt komandā;
12. Sagatavot skolēnu dzīvei vienotā Eiropā ar cieņu pret kultūras, etniskām un reliģiskajām
atšķirībām.
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Nr.176/8

Par projekta iesnieguma „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta” iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, 2008.gada 25.marta Ministru kabineta
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu
un Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai”” 22.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta” (turpmāk –
projekts) iesniegumu Valsts Reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai 574
355,00 LVL apmērā (t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 452 398,00 LVL
apmērā, kas veido 78,77% no projekta attiecināmo izmaksu summas, un nacionālo
līdzfinansējumu 121 957,00 LVL apmērā, kas veido 21,23% no projekta attiecināmo izmaksu
summas).
3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 574 355,00 LVL
apmērā (aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gads), paredzot atmaksu sākt 2014.gada martā, to
atmaksājot līdz 2024.gada martam.
4. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
5. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.

Priekšsēdētājs
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Informatīvais pielikums
Projekta nosaukums
„Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta”
Projekta ieviešana:
03.12.2012. – 30.12.2013. (13 mēneši)
Projekta ieviesējs:
Dobeles novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
Kopējais projekta finansējums 574 355,00 LVL.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai 574 355,00 LVL
apmērā (t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 452 398,00 LVL apmērā, kas
veido 78,77 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, un nacionālo līdzfinansējumu
121 957,00 LVL apmērā, kas veido 21,23% no projekta attiecināmo izmaksu summas).
Projekta attiecināmās izmaksas ir 574 355,00 LVL jeb kopējais projekta finansējums:
- ERAF finansējums ir 78,77 % jeb 452 398,00 LVL;
- pašvaldības līdzfinansējums 18,98 % jeb 109031,74 LVL;
- Valsts budžeta dotācija 2,25% jeb 12 925,26 LVL.
Projekta mērķis:
Dobeles novada konkurētspējas paaugstināšana, veicinot uzņēmējdarbībai labvēlīgas
infrastruktūras izveidi, uzlabojot satiksmes dalībnieku drošību, darba vietu un sabiedrisko
pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcību un dzīves kvalitātes celšanos, mobilitāti starp
novada centru un pagastiem.
Projekta ietvaros plānotās darbības:
Nr.
1.

2.

3.

Darbības nosaukums
Publicitāte

Darbības apraksts

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas
Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes
nodrošināšanas prasībām
Zaļās ielas rekonstrukcija Ielas seguma rekonstrukcija 0.64 km, lietusūdens
posmā no Tirgus laukuma kanalizācijas
infrastruktūras
izbūve
un
līdz Krasta ielai
rekonstrukcija, 3 sabiedriskā transporta pieturvietu
izbūve un labiekārtošana, autostāvvietu izbūve
Būvuzraudzība
Saskaņā ar līgumu un normatīvajiem aktiem
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Par līdzekļu piešķiršanu budžetā neparedzētiem izdevumiem
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu un likuma par pašvaldību
budžetiem 16.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
PIEŠĶIRT no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžetā neparedzētiem
izdevumiem plānotajiem līdzekļiem 14 000 latus Gardenes pamatskolas ēkas fasādes
remontdarbiem.
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Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā daļas pirkšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu
„Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā Tērvetes pašvaldībai
piederošo 11/100 domājamo daļu pārdošanu” (protokols Nr.7, 4.paragrāfs) par Tērvetes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot to par Ls 19024,16
(deviņpadsmit tūkstoši divdesmit četri lati 16 santīmi).
Saskaņā ar ierakstu Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Dobeles pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.463, Tērvetes novada pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz 11/100
domājamām daļām no ēku īpašuma Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra numurs
4601 503 2001.
Nekustamais īpašums Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā tiek izmantots Dobeles
novada pašvaldības vajadzībām.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Pirkt no Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēku Brīvības ielā 15, Dobelē,
Dobeles novadā (kadastra numurs 4601 503 2001) 11/100 domājamās daļas par pirkuma maksu
Ls 19024,16 (deviņpadsmit tūkstoši divdesmit četri lati 16 santīmi).
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