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DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dobelē
31.10.2013.

Nr.12

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta plkst. 14.03
Sēdi vada:
Protokolē:

novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, IVARS CIMERMANIS, ALDIS CĪRULIS,
SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE, EDĪTE
KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS
PIRUŠKA, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA
Sēdē nepiedalās deputāti: ZIEDONIS BERGS - iemesls: slims, VIESTURS REINFELDS iemesls: prombūtnē ārpus Latvijas
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors
AGRIS VILKS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Juridiskās
nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE,
datortīklu administrators GINTS DZENIS, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA
KRŪMIŅA, Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE, vecākā konsultante DZINTRA
MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, iedzīvotāja ILZE MĀRA
KALNIŅA, laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus reģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina izslēgt no sēdes darba kārtības 32.jautājumu
„Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Dobeles novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu” sakarā ar Sociālās komitejas
priekšlikumu par nepieciešamiem precizējumiem sagatavotajā saistošo noteikumu projektā un
uzaicina balsot par 32. jautājuma izslēgšanu no domes sēdes darba kārtības.
Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ izslēgt no domes sēdes darba kārtības
32.jautājumu „Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par
Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu”.
Darba kārtība:
1 (280/12)
2 (281/12)
3 (282/12)
4 (283/12)
5 (284/12)
6 (285/12)
7 (286/12)
8 (287/12)
9 (288/12)
10 (289/12)
11 (290/12)
12 (291/12)
13 (292/12)
14 (293/12)
15 (294/12)
16 (295/12)
17 (296/12)
18 (297/12)
19 (298/12)
20 (299/12)
21 (300/12)
22 (301/12)
23 (302/12)
24 (303/12)
25 (304/12)
26 (305/12)
27 (306/12)
28 (307/12)

Par nekustamā īpašuma „Lemkini”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Pērles”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Vidukļi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Mednieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Vidiņi”, Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Robežu iela 39 un
Robežu iela 41, Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava iela 5, Auros, Auru pagastā, Dobeles
novadā sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 15, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Lāsmas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par īpašumu apvienošanu
Par atsevišķu īpašumu izveidošanu
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā
Nr.222/10 „Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai”
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.34 Zaļā ielā 44, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 7, Kaķeniekos,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Počās”, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pogaļas”, Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Veczemnieki 20”, Auru pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stīdziņas”, Penkules pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vizbulītes”, Naudītes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rudeņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Stacijā”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par

29 (308/12)

30 (309/12)

31 (310/12)

32
Izslēgts

33 (311/12)
34 (312/12)

35 (313/12)
36 (314/12)
37 (315/12)

inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā”” apstiprināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā““ apstiprināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Nolikums par
licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.- 2015.gadam““ apstiprināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.14
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas
kārtību Dobeles novadā““ precizēšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par
Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
apstiprināšanu
Par projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju
gaismekļiem Dobeles novadā” iesnieguma iesniegšanu
Par finansējuma piešķiršanu projekta „Integrētas praktisko mācību bāzes
izveidošana celtniekiem Jonišķu un Apguldes skolās” („Establishment of the
Integrated Practical Training Base for Builders in Joniškis and Apgulde Schools”)
realizācijai
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Koncertflīģeļa iegāde” realizācijai
Par naudas balvu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem un treneriem 2013.gadā
Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu

1.
Par nekustamā īpašuma „Lemkini” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lemkini” Auru pagastā sadalīšanai divās
zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.280/12 pielikumā)
2.
Par nekustamā īpašuma „Pērles” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Pērles” Krimūnu pagastā sadalīšanai
trijās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.

Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.281/12 pielikumā)
3.
Par nekustamā īpašuma „Vidukļi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vidukļi” Jaunbērzes pagastā sadalīšanai
divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.282/12 pielikumā)
4.
Par nekustamā īpašuma „Mednieki” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mednieki” Auru pagastā sadalīšanai divās
zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.283/12 pielikumā)

5.
Par nekustamā īpašuma „Vidiņi” Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vidiņi” Bikstu pagastā sadalīšanai divās
zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.284/12 pielikumā)
6.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Robežu iela 39 un
Robežu iela 41, Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Robežu iela 39 un Robežu iela 41 Dobelē robežu
pārkārtošanai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs 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 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2. punktiem,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (E.LAIMIŅŠ) NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.285/12 pielikumā)
7.
Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava iela 5 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
Augusta Deglava iela 5 Auru pagastā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu
noteikšanu jaunizveidotajiem īpašumiem.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.286/12
pielikumā)
8.
Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 15 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
Bērzu iela 15 Jaunbērzes pagastā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu
noteikšanu jaunizveidotajiem īpašumiem.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.287/12
pielikumā)
9.
Par nekustamā īpašuma „Lāsmas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Lāsmas” Annenieku pagastā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu
noteikšanu jaunizveidotajiem īpašumiem.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.288/12
pielikumā)
10.
Par īpašumu apvienošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu
„Martas” (platība 0,20 ha) un „Rasiņas” (platība 0,21 ha), kas atrodas Auru pagastā,
apvienošanu, lietošanas mērķu un adreses piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR –

(I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.289/12 pielikumā)
11.
Par atsevišķu īpašumu izveidošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par divu atsevišķu
īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Apguldes mežs” Penkules pagastā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.290/12 pielikumā)
12.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu trīs valstij piekrītošām zemes vienībām dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā Jaunbērzes pagastā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs 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 esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.291/12
pielikumā)
13.
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piekrītošu nekustamo īpašumu „Stariņi”, „Galenieki 61” un „Galenieki 214” Dobeles pagastā
sastāvā esošu zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.292/12
pielikumā)

14.
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par piekrišanas došanu
Krievijas Federācijas pilsonim iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Ezeri” Miltiņos, Bērzes
pagastā, kas sastāv no zemesgabala 0,29 ha platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas
nosaka, ka novada dome izskata šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minēto personu, kas vēlas
iegūt zemi īpašumā, iesniegumus un dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes
turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar novada teritoriālplānojuma noteikumiem un
ievēroti šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, kā arī Administratīvā procesa likuma 65.panta
pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.293/12 pielikumā)
15.
Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par samaksas apmēra
samazinājumu 25 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības par
zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā par izpērkamo zemi „Jojas” Bikstu pagastā,
4,3 ha platībā
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo daļu, un
Ministru Kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem,
izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punktu un pielikumu, Dobeles novada dome ar 15
balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.294/12 pielikumā)
16.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10
„Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai”
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījumu izdarīšanu
novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10 „Par zemes piekritību Dobeles
novada pašvaldībai”.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktā noteiktajam, Dobeles novada
dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.295/12 pielikumā)

17.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.34 Zaļā ielā 44, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša divistabu dzīvokļa Nr.34 Zaļā ielā 44, Dobelē atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa
īrniecei par noteikto pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR –
(I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.296/12 pielikumā)
18.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 7, Kaķeniekos,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša vienistabas dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 7, Kaķeniekos, Annenieku pagastā atsavināšanu,
pārdodot to dzīvokļa īrniecei par noteikto pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR –
(I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.297/12 pielikumā)
19.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Počās”, Jaunbērzes
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša divistabu dzīvokļa Nr.1 „Počās”, Jaunbērzes pagastā 59,5 kv.m. platībā pārdošanu
atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR –
(I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.298/12 pielikumā)

20.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pogaļas” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša neapbūvēta zemesgabala „Pogaļas” Auru pagastā 2,75 ha platībā pārdošanu atklātā
izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un
organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.299/12 pielikumā)
21.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Veczemnieki 20” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša neapbūvēta zemesgabala „Veczemnieki 20” Auru pagastā 0,0415 ha platībā pārdošanu
atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.300/12 pielikumā)
22.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stīdziņas” Penkules pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša neapbūvēta zemesgabala „Stīdziņas” Penkules pagastā 1,4 ha platībā pārdošanu
atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.301/12 pielikumā)

23.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vizbulītes” Naudītes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša neapbūvēta zemesgabala „Vizbulītes” Naudītes pagastā 1,89 ha platībā pārdošanu
atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.302/12 pielikumā)
24.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rudeņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša neapbūvēta zemesgabala „Rudeņi” Bērzes pagastā 3,4164 ha platībā pārdošanu
atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.303/12 pielikumā)
25.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazpriekas” Naudītes pagastā, Dobeles
novadā atkārtotu izsoli
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par atkārtotas izsoles
rīkošanu par pašvaldībai piederoša zemesgabala „Mazpriekas” Naudītes pagastā un uz tā esošās
dzīvojamās mājas atsavināšanu, samazinot sākumcenu par 20 procentiem, sakarā ar to, ka
2013.gada 16.oktobrī paredzētā izsole nenotika, jo nepieteicās neviens pretendents.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un
32.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.304/12 pielikumā)

26.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Stacijā”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā atkārtotu izsoli
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par atkārtotas izsoles
rīkošanu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.6 „Stacijā”, Annenieku pagastā atsavināšanu,
samazinot sākumcenu par 20 procentiem, sakarā ar to, ka 2013.gada 16.oktobrī paredzētā izsole
nenotika, jo nepieteicās neviens pretendents.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 22.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un
32.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.305/12 pielikumā)
27.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu - neapbūvēta zemesgabala „Sarmas” Dobeles pagastā 1,41 ha
platībā, neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 3, Krimūnu pagastā, neizīrēta divistabu
dzīvokļa Nr.7 Skolas ielā 3, Krimūnu pagastā, neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.8 Skolas ielā 3,
Krimūnu pagastā, neapbūvēta zemesgabala „Biškrēsliņi” Krimūnu pagastā 4,37 ha platībā un
neapbūvēta zemesgabala Pļavu iela 7 Jaunbērzes pagastā 0,3 ha platībā izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 24.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā,
likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar
15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.306/12 pielikumā)
28.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19
„Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā”” apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu
pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par inženierkomunikāciju
aizsardzību Dobeles novadā”, nodrošinot pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu eiro
ieviešanai, ievērojot Eiropas Savienības padomes 2013.gada 9.jūlija lēmumu par euro ieviešanu
Latvijā 2014.gada 1.janvārī, kā arī izsakot noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 24.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR
– (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,

A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.307/12 pielikumā)
29.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā““ apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu
pašvaldības 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā“, nodrošinot pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu eiro
ieviešanai, ievērojot Eiropas Savienības padomes 2013.gada 9.jūlija lēmumu par euro ieviešanu
Latvijā 2014.gada 1.janvārī.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 24.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.308/12 pielikumā)
30.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadam““ apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu
pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadam“, nodrošinot pašvaldības saistošo noteikumu
pielāgošanu eiro ieviešanai, ievērojot Eiropas Savienības padomes 2013.gada 9.jūlija lēmumu
par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 24.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.309/12 pielikumā)
31.
Par Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.14
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4
„Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles
novadā““ precizēšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par pašvaldības 2013.gada
29.augusta saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas
kārtību Dobeles novadā““ precizēto redakciju, paskaidro precizējumu nepieciešamību.

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 24.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu, naudas sodu
apmērs, kuru pašvaldības var noteikt, izdodot saistošos noteikumus, fiziskajām personām līdz
divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem. 2013.gada
15.oktobrī ir izsludināts likums „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā“ (stājas
spēkā 2014.gada 1.janvārī). Atbilstoši izdarītajiem grozījumiem minētā kodeksa 26.panta trešajā
daļā, vārdi „divsimt piecdesmit latiem“ aizstāti ar vārdiem „trīssimt piecdesmit euro“ un vārdi
„tūkstoš latiem“ aizstāti ar vārdiem „tūkstoš četrsimt euro“, tādējādi ar 2014.gada 1.janvāri tiek
samazināts maksimālais naudas sodu apmērs, kurus var noteikt pašvaldība. Ievērojot minēto,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas kārtības
likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.310/12 pielikumā)
32.
(Izslēgts)
33.
Par projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju
gaismekļiem Dobeles novadā” iesnieguma iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta „Esošo
gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Dobeles novadā”
iesnieguma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātā Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” trešajā kārtā, informē
par projekta kopējām izmaksām un plānotajām aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 24.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru
kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” 9.punktu, Dobeles novada dome ar
15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.311/12 pielikumā)
34.
Par finansējuma piešķiršanu projekta „Integrētas praktisko mācību bāzes izveidošana
celtniekiem Jonišķu un Apguldes skolās” („Establishment of the Integrated Practical
Training Base for Builders in Joniškis and Apgulde Schools”) realizācijai
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par finansējuma
piešķiršanu projekta „Integrētas praktisko mācību bāzes izveidošana celtniekiem Jonišķu un
Apguldes skolās” realizācijai, informē par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 24.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.322 „Par Apguldes profesionālās vidusskolas
reorganizāciju”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.312/12 pielikumā)
35.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
„Koncertflīģeļa iegāde” realizācijai
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma
piešķiršanu biedrībai „Dobeles kultūras biedrība” projekta „Koncertflīģeļa iegāde” realizācijai.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 24.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 3.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.4) un
Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 14.oktobra lēmumu Nr.06.611/13/2154 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR –
(I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.313/12 pielikumā)
36.
Par naudas balvu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem
un treneriem 2013.gadā
ZIŅO Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA par naudas balvu
piešķiršanu novada sportistiem saskaņā ar sarakstu „Naudas balvas Dobeles novada sportistiem
un treneriem 2013.gadā”.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 24.oktobrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ar Dobeles
novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.328/14 apstiprināto nolikumu „Par naudas
balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm
PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO - 1
(G.SAFRANOVIČS) NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.314/12 pielikumā)
37.
Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu
ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par Apbalvošanas
komisijas 2013.gada 24.oktobra lēmuma apstiprināšanu par Dobeles novada pašvaldības
apbalvojuma „Dobeles novada pašvaldības GODA ZĪME” piešķiršanu.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Dobeles novada domes Nolikuma „Par Dobeles novada pašvaldības

apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (apstiprināts ar 2011.gada 27.oktobra lēmumu
Nr.245/14) 7.2.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO - 1 (E.KAUFMANE) NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.315/12 pielikumā)
Sēde slēgta plkst. 14.55
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 28.novembrī, plkst.14.00

Sēdes vadītājs

A.SPRIDZĀNS
(05.11.2013.)

Protokolēja

D.RITERFELTE
(05.11.2013.)

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
31.10.2013.

Nr.280/12

Par nekustamā īpašuma „Lemkini” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 24.oktobrī saņemto Xxxx Xxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lemkini” Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 46800010021 29,7 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās
un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Lemkini” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Lemkini”), kas sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46460050027,
platība 10,0 ha, 46460050028, platība 0,4 ha, 46800010021, platība 29,7 ha, 1999.gada 8.aprīlī
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.348 uz Xxxx Xxxxxxxx vārda.
2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Lemkini” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46800010021, 29,7 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Lemkini” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.26. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 7.oktobrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo
daļu un 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 SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Lemkini” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46800010021.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 14,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 15,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 14,2 ha:
3.1.1. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 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.
3.2. zemes vienībai ar platību 15,5 ha - 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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
31.10.2013.

Nr.281/12

Par nekustamā īpašuma „Pērles” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 17.oktobrī saņemto Xxxx Xxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pērles” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra
numuru 46720020091 14,4 ha platībā sadalīšanai trijās zemes vienībās un iesniegto zemes
ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Pērles” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Pērles”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46720020091, platība 14,4 ha,
2003.gada 16.septembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000110612 uz Xxxx Xxxxxx vārda.
2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Pērles” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46720020091, 14,4 ha platībā trijās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Pērles” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 19.septembra lēmumu Nr.28. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 2.oktobrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo
daļu un 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 SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Pērles” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46720020091.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 1,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 5,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;

2.3. zemes vienībai ar platību 7,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 1,5 ha:
3.1.1. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
3.1.2. 110908 – bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas
vietu;
3.1.3. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un
kabeļu kanalizāciju;
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.
3.2. zemes vienībai ar platību 5,4 ha:
3.2.1. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi;
3.2.2. 110204 – applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija;
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;
3.2.4. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.2.5. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.2.6. 11020101 - vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
3.2.7. 110908 - bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas
vietu.
3.3. zemes vienībai ar platību 7,5 ha:
3.3.1. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi;
3.3.2. 110204 – applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija;
3.3.3. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.3.4. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.3.5. 110908 - bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas
vietu.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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
31.10.2013.

Nr.282/12

Par nekustamā īpašuma „Vidukļi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 24.oktobrī saņemto Xxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, pilnvarotās personas Xxxx Xxxxxxxx
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vidukļi”
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46680020037 25,9
ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles
novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Vidukļi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Vidukļi”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46680020037,
platība 25,9 ha un 4668 0038, platība 27,2 ha, 2004.gada 17.maijā reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.241 uz Xxxx
Xxxxxxx vārda.
2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Vidukļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46680020037, 25,9 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Vidukļi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 19.septembra lēmumu Nr.28. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 10.oktobrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo
daļu un 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 SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Vidukļi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46680020037.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 15,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 10,8 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 15,1 ha:
3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
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. 11020104 – līdz 10 km gara ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
3.1.4. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi.
3.2. zemes vienībai ar platību 10,8 ha:
3.2.1. 11020104 – līdz 10 km gara ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
3.2.2. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi;
3.2.3. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, atbilstoši Administratīvā procesa
likuma 189.panta pirmajā daļā noteiktajam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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
31.10.2013.

Nr.283/12

Par nekustamā īpašuma „Mednieki” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 24.oktobrī saņemto Xxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, pilnvarotās personas Xxxx Xxxx iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mednieki” Auru pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra numuru 46460040014 5,0 ha platībā sadalīšanai divās zemes
vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Mednieki” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Mednieki”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46460040014, platība 5,0
ha, 1996.gada 21.maijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.106 uz Xxxx Xxxxxx vārda.
2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Mednieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46460040014, 5,0 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Mednieki” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.26. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 10.oktobrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo
daļu un 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 SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Mednieki” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46460040014.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 1,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 4,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 1,0 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. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un
kabeļu kanalizāciju.
3.2. zemes vienībai ar platību 4,0 ha:
3.2.1. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
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. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.2.4. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un
kabeļu kanalizāciju.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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
31.10.2013.

Nr.284/12

Par nekustamā īpašuma „Vidiņi” Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 17.oktobrī saņemto Xxxx Xxxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vidiņi” Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 46540060182 16,4 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās
un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Vidiņi” Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī –
īpašums „Vidiņi”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
46540060182, platība 16,4 ha un 4654 004 0054, platība 4,45 ha 2008.gada 11.novembrī
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000447451 uz Xxxx Xxxxxxxx vārda.
2. Xxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Vidiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46540060182, 16,4 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Vidiņi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 19.septembra lēmumu Nr.28. Zemes ierīcības projektu
izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Igors Lepets.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 3.oktobrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo
daļu un 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 sertificēta zemes ierīkotāja Igora Lepeta izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Vidiņi” Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 46540060182.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 4,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība;
2.2.zemes vienībai ar platību 12,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 4,4 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
– 0,17 ha;
3.1.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija- 0,05 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 12,0 ha:
3.2.1. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem
– 0,07 ha;
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
– 0,16 ha;
3.2.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,21 ha.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Robežu iela 39 un
Robežu iela 41, Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 18.oktobrī saņemti iesniegumi ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Robežu iela 39 un Robežu iela 41
Dobelē, Dobeles novadā, robežu pārkārtošanai.
Izskatot iesniegumus un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome
KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums Robežu iela 39 Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
Robežu iela 39), kadastra Nr.4601 004 4443 ar kopplatību 931 kv.m. reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.223 uz Xxxx
Xxxxxxx vārda. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Nekustamais īpašums Robežu iela 41 Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
Robežu iela 41), kadastra Nr.4601 004 4401 ar kopplatību 16783 kv.m. reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.100000148482 uz Xxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3. Xxxx Xxxxxxxx un Xxxx Xxxxxxxx vēlas atdalīt no īpašuma Robežu iela 41 ar kadastra
apzīmējumu 4601 004 4401, daļu 1569 kv.m. platībā un pievienot īpašumam Robežu iela 39 ar
kadastra apzīmējumu 4601 004 4443.
4. Īpašuma Robežu iela 39 un Robežu iela 41 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā
ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2013.gada 19.septembra lēmumu Nr.28. Zemes
ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Igors Lepets.
5. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 2.oktobrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
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 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2. punktiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. APSTIPRINĀT sertificēta zemes ierīkotāja Igora Lepeta izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu Robežu iela 39 un Robežu iela 41 Dobelē, Dobeles novadā robežu
pārkārtošanai.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam Robežu iela 39 2500 kv.m. platībā, lietošanas mērķi – individuālā dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam Robežu iela 41 15214 kv.m. platībā, lietošanas mērķi - individuālā dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601).
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. īpašumam Robežu iela 39 ar platību 3431 kv.m. - 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu –
sarkanā līnija – 44 kv.m.
3.2. īpašumam Robežu iela 41 ar platību 15214 kv.m.:
3.2.1. 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 625 kv.m.;
3.2.2. 12050601 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un
ciemos līdz 20 kilovoltiem – 387 kv.m.;
3.2.3. 12050601 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un
ciemos līdz 20 kilovoltiem – 728 kv.m.;
3.2.4. 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 151 kv.m.
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.
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Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava iela 5 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 16.oktobrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu par
nekustamā īpašuma Augusta Deglava iela 5, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī
– nekustamais īpašums Augusta Deglava iela 5) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums Augusta Deglava iela 5, kadastra numurs 46460080052 ar
kopplatību 3,03 ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma numurs 243 uz Xxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums
Augusta Deglava iela 5 sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
46460080052, platība 0,43 ha un 46460080053, platība 2,6 ha. Nekustamā īpašuma Augusta
Deglava iela 5 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Augusta Deglava iela 5 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 Augusta Deglava iela 5 Auros, Auru pagastā, Dobeles
novadā divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460080052 0,43 ha platībā – individuālo
dzīvojamo māju apbūve;
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460080053 2,6 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, atbilstoši Administratīvā procesa
likuma 189.panta pirmajā daļā noteiktajam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 15 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 4.oktobrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, iesniegumu par
nekustamā īpašuma Bērzu iela 15 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī
– nekustamais īpašums Bērzu iela 15) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums Bērzu iela 15, kadastra numurs 46680030154 ar kopplatību 11,37
ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 277 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums Bērzu iela 15 sastāv
no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46680030154, platība 0,43 ha,
46680030155, platība 2,7 ha, 46680030583, platība 7,3 ha un 46680030586, platība 0,94 ha.
Nekustamā īpašuma Bērzu iela 15 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu iela 15 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 Bērzu iela 15 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46680030154 0,43 ha platībā – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, 46680030583 7,3 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, 46680030586 0,94 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46680030155 2,7 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma „Lāsmas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 11.oktobrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Lāsmas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais
īpašums „Lāsmas”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Lāsmas”, kadastra numurs 46420040099 ar kopplatību 17,22 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 100000183638 uz Xxxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Lāsmas”
sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46420010141, platība 4,13 ha,
46420010833, platība 2,32 ha un 46420040099, platība 10,77 ha. Nekustamā īpašuma
„Lāsmas” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lāsmas” 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 „Lāsmas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kas
sastāv no trijām zemes vienībām, divos atsevišķos īpašumos, apvienojot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem: 46420010141 un 46420010833 un izveidojot atsevišķu īpašumu ar
platību 6,45 ha.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam 10,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46420040099 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.2. īpašumam 6,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumiem: 46420010141 (platība 4,13 ha)
un 46420010833 (platība 2,32 ha) - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, atbilstoši Administratīvā procesa
likuma 189.panta pirmajā daļā noteiktajam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par īpašumu apvienošanu

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
ATĻAUT apvienot nekustamos īpašumus „Martas”, kadastra numurs 46460030149,
platība 0,20 ha un „Rasiņas”, kadastra numurs 46460030184, platība 0,21 ha, kas atrodas Auru
pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 0,41 ha platībā ar kadastra
numuru 46460030184 (lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101) nosaukumu „Rasiņas”, Auru pagasts, Dobeles novads.
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Par atsevišķu īpašumu izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Apguldes mežs” Penkules pagastā, Dobeles novadā,
kadastra Nr.4684 002 0036 ar platību 73,30 ha divus atsevišķus īpašumus:
1. īpašumu „Apguldes mežs” Penkules pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4684 002 0036
ar platību 73,01 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0102).
2. īpašumu „Lāči” Penkules pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu
46840020063, platība 0,29 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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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 esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) šādām zemes vienībām:
1. kadastra apzīmējums 46680010162, platība 9,2 ha;
2. kadastra apzīmējums 46680010176, platība 10,0 ha;
3. kadastra apzīmējums 46680020094, platība 20,4 ha.
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Nr.292/12
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT precizēto platību:
1. 0,7292 ha - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0100, kura ietilpst
nekustamā īpašuma „Stariņi’ Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā,
sastāvā;
2. 0,1399 ha - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 006 0061, kura ietilpst
nekustamā īpašuma „Galenieki 61” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, sastāvā;
3. 0,05 ha - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 006 0214, kura ietilpst
nekustamā īpašuma „Galenieki 214” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, sastāvā.
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Nr.293/12
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

Dobeles novada pašvaldība 2013.gada 7.oktobrī ir saņēmusi Krievijas Federācijas
pilsoņa Xxxxx Xxxxxxxx, dzimuša xxxxxxxxxx, reģistrētā dzīvesvietas adrese: xxxxxxxxx
iesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu zemesgabala „Ezeri” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā iegūšanai īpašumā.
Dobeles novada dome, izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Iesniegumam pievienota 2013.gada 3.oktobrī noslēgtā pirkuma līguma kopija. Saskaņā
ar minēto līgumu nekustamo īpašumu „Ezeri” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar
kadastra numuru 4652 005 0085, īpašnieks Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxx-xxxxx,
deklarētā dzīvesvieta: xxxxxxxxx, pārdod Krievijas Federācijas pilsonim Xxxxxx Xxxxxxx
nekustamo īpašumu „Ezeri” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no
zemesgabala 0,29 ha platībā, kadastra numurs 4652 005 0085 un uz tā esošās ēkas – dzīvojamo
māju un saimniecības ēku.
Personas tiesības iegūt īpašumā zemi lauku apvidos reglamentē likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 28.panta noteikumi. Savukārt, likuma 29.pantā noteikti
ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka likuma
28.panta ceturtajā daļā minētās personas nevar iegūt īpašumā: 1) zemi valsts pierobežas joslā; 2)
zemi dabas rezervātos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu zonās; 3) zemi Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā; 4) zemi publisko ūdenstilpju un ūdensteču
aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas
plānojumam; 5) lauksaimniecības un meža zemi atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;
6) zemi valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēs.
Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma „Ezeri” Miltiņos,
Bērzes pagastā, Dobeles novadā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas
nosaka, ka novada dome izskata šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minēto personu, kas vēlas
iegūt zemi īpašumā, iesniegumus un dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes
turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar novada teritoriālplānojuma noteikumiem un
ievēroti šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, kā arī Administratīvā procesa likuma 65.panta
pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PIEKRIST, ka Xxxxx Xxxxxxxx, dzimis xxxxxxxxx, Krievijas Federācijas pilsonis,
iegūst īpašumā nekustamo īpašumu „Ezeri” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kas
sastāv no zemesgabala 0,29 ha platībā, kadastra numurs 4652 005 0085 un uz tā esošās ēkas –
dzīvojamo māju un saimniecības ēku.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, atbilstoši Administratīvā procesa
likuma 189.panta pirmajā daļā noteiktajam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.294/12
Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi

Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 18.oktobrī ir saņemts Xxxx Xxxxxx, dzīvo
xxxxxxxxxx, iesniegums, kurā lūgts izskatīt jautājumu par atlaides piemērošanas iespējām
lauksaimniecības zemes izpērkamajai daļai īpašumā „Jojas” (kadastra Nr.46540010029). Savu
lūgumu iesniedzējs pamato ar to, ka ir minētās zemes lietotājs vairāk kā 20 gadus un viņa
apgādībā ir viens nepilngadīgs bērns.
Izvērtējusi pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
Ar Dobeles rajona Bikstu pagasta Tautas deputātu padomes 1992.gada 20.februāra
20.sasaukuma 9.sesijas lēmumu Xxxxx Xxxxxxxx tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 21,7
ha platībā zemnieku saimniecības „Jojas” izveidošanai Bikstu pagastā, Dobeles novadā.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) sniegto
informāciju, Xxxx Xxxxxxxx 2012.gada 17.oktobrī iesniedzis iesniegumu par īpašuma tiesību
atjaunošanu uz augstāk minēto nekustamo īpašumu. Atbilstoši VZD rīcībā esošajiem
dokumentiem, Xxxx Xxxxxxx atjaunojamas īpašuma tiesības uz mantoto zemi 17,4 ha platībā
un zemi 4,3 ha platībā, kas pārsniedz mantojamo zemi, ir tiesības iegūt īpašumā par samaksu.
Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešā daļa nosaka, ka samaksu
par īpašumā piešķirto zemi var samazināt atkarībā no mērķa, kādam zeme tiek nodota, tās
lietošanas laika līdz pieprasīšanai īpašumā, darba stāža lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
Kopējais samazinājums nedrīkst pārsniegt 75% no aprēķinātās samaksas summas.
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787 „Noteikumi
par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” (turpmāk arī – Noteikumi) 6.punktu,
novada dome nosaka samaksas apmēra samazinājumu, ņemot vērā likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešajā daļā minētos nosacījumus un samaksas
samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst pārsniegt 25 procentus, bet kopējais samazinājums
- 75 procentus.
Aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirto zemi var samazināt (ņemot vērā attiecīgās
zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanas īpašumā) divu procentu apmērā par katru pilnu
gadu, sākot no dienas, kad zemes piešķirta lietošanā. Zemes lietošanas laiks līdz zemes
pieprasīšanai īpašumā Xxxx Xxxxxx ir pilni 20 gadi, tādējādi samaksas apmēra samazinājums,
ievērojot Noteikumos noteikto ierobežojumu, par šo nosacījumu piemērojams 25% apmērā.
Atbilstoši Noteikumos noteiktajai samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtībai,
samazinājums, ņemot vērā nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē, tiek piemērots, ja bērnu skaits ir
divi un vairāk.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta
trešo daļu, un Ministru Kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787 „Noteikumi par
maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punktu un pielikumu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT Xxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, samaksas apmēra samazinājumu

par izpērkamo zemi „Jojas” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 4,3 ha platībā ar kadastra Nr.4654
001 0029 - 25 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības par
zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā.
2. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu.
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Nr.295/12

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā 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:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10 „Par
zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” šādus grozījumus:
1. Papildināt 1.punktu ar 1.12., 1.13., 1.14. apakšpunktiem šādā redakcijā:
1.12. „Priedītes” Penkules pagastā, Dobeles novadā, 0,2812 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4684 002 0087;
1.13. „Katrīnas” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 1,44 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4698 001 0035;
1.14. „Lejnieki” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4698 001 0063.
2. Papildināt 2.punktu ar 2.24, 2.25., 2.26. apakšpunktiem šādā redakcijā:
2.24. „Stabiņi” Auru pagastā, Dobeles novadā, 1,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4646 008 0142;
2.25. „Pokaiņi 330” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,075 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4672 009 0330;
2.26. „Mazbiķi” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4698 004 0249.
3. Papildināt 3.punktu ar 3.82. un 3.83. apakšpunktiem šādā redakcijā:
3.82. „Mazpauguļu ceļš” Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4646 010 0302;
3.83. „Tābaru ceļš” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4672 008 0059.

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
31.10.2013.

Nr.296/12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.34 Zaļā ielā 44, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.34 Zaļā ielā 44, Dobelē, Dobeles novadā
Xxxx Xxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar kopējo platību
49,1 kv.m. un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību
LVL 4000,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
PĀRDOT Xxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.34 Zaļā ielā 44, Dobelē, Dobeles novadā, 49,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās kopīpašuma 491/38821 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas
un zemesgabala.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu LVL 4100,00
(četri tūkstoši viens simts lati) vai EUR 5833,77 (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
trīs euro un 77 centi).
1.
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 7, Kaķeniekos,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 7, Kaķeniekos, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā, Xxxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto
vienistabas dzīvokli ar kopējo platību 19,7 kv.m. un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto
nekustamā īpašuma tirgus vērtību LVL 200,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
PĀRDOT Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr. 1 Skolas ielā 7, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 19,7 kv.m. platībā
un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 197/1030 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu LVL 500,00
(pieci simti lati) vai EUR 711,44 (septiņi simti vienpadsmit euro un 44 centi).
1.
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Nr.298/12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Počās”, Jaunbērzes
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr. 1 „Počās”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums „Počas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no
divstāvu dzīvojamās mājas ar 7 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 277,8 kv.m. un
zemesgabala ar kopējo platību 1,28 ha, kadastra numurs 4668 003 0245, reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs
100000434333 uz Jaunbērzes pagasta pašvaldības vārda.
Dzīvokļa Nr.1 „Počās” platība ir 59,5 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir LVL 600,00 (seši simti
lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.1 „Počās”,
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 59,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 595/2778 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 800,00
(astoņi simti lati) vai EUR 1138,30 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit astoņi euro un
30 centi).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas 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
31.10.2013.

Nr.299/12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pogaļas” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Pogaļas” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pogaļas” Auru pagastā, Dobeles novadā
ar kadastra Nr.4646 008 0455 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 1345 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 2,75 ha.
2011.gada 27.aprīlī pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu par
zemesgabala 3,0 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir LVL 5400,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pogaļas” Auru
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 008 0455, 2,75 ha platībā (kadastra
apzīmējums 4646 008 0271).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 6000,00
(seši tūkstoši lati) vai EUR 8537,23 (astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi euro
un 23 centi).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Veczemnieki 20” Auru pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Veczemnieki 20” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Veczemnieki 20” Auru pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4646 011 0049 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 5141 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
Zemesgabala platība – 0,0415 ha.
2013.gada 19.jūnijā pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu par
zemesgabala 0,0415 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir LVL 600,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

8.panta

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu
„Veczemnieki 20” Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 011 0049,
0,0415 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 750,00
(septiņi simti piecdesmit lati) vai EUR 1067,15 (viens tūkstotis sešdesmit septiņi
euro un 15 centi).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.
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Nr.301/12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stīdziņas” Penkules pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Stīdziņas” Penkules pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Stīdziņas” Penkules pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4684 003 0072 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Penkules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 3931 uz Dobeles novada
pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 1,4 ha (kadastra apzīmējums 4684 003 0071).
2012.gada 29.februārī pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu par
zemesgabala 1,3 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir LVL 2800,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Stīdziņas”
Penkules pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4684 003 0072, 1,4 ha platībā
(kadastra apzīmējums 4684 003 0071).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 3300,00
(trīs tūkstoši trīs simti lati) vai EUR 4695,48 (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci
euro un 48 centi).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs
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Nr.302/12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vizbulītes” Naudītes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Vizbulītes” Naudītes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Vizbulītes” Naudītes pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4680 004 0033 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 3933 uz Dobeles novada
pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 1,89 ha (kadastra apzīmējums 4680 004 0030).
2011.gada 23.maijā pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu par
zemesgabala 2,08 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir LVL 3600,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Vizbulītes”
Naudītes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4680 004 0033, 1,89 ha platībā
(kadastra apzīmējums 4680 004 0030).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 4000,00
(četri tūkstoši lati) vai EUR 5691,49 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un
49 centi).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
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Nr.303/12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rudeņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Rudeņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Rudeņi” Bērzes pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4652 005 0477 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 3411 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
Zemesgabala platība – 3,4164 ha.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir LVL 4600,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Rudeņi” Bērzes
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 005 0477, 3,4164 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 5600,00
(pieci tūkstoši seši simti lati) vai EUR 7968,08 (septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit
astoņi euro un 08 centi).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs
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Nr.304/12
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles
novadā atkārtotu izsoli
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas
komisijas ierosinājumu rīkot atkārtotu pašvaldībai piederošā zemesgabala „Mazpriekas”,
Naudītes pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošās dzīvojamās mājas atkārtotu izsoli un
konstatē:
Saskaņā ar Dobeles novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.226/10 „Par
pašvaldības ekustamā īpašuma „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu”
tika nolemts pārdot atklātā izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu 1,79
ha platībā „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4680 003 0165
un uz tā esošo neizīrēto dzīvojamo māju, nosakot sākumcenu LVL 3000,00. Nekustamā
īpašuma pirmā izsole bija paredzēta 2013.gada 16.oktobrī, taču tā nenotika, jo nepieteicās
neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts, ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 1) rīkot otro
izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 2)
rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 3) atcelt lēmumu par
īpašuma nodošanu atsavināšanai. Pašvaldības Īpašuma konversijas komisija ierosina samazināt
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu par 20 procentiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un
32.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Uzskatīt par nenotikušu nekustamā īpašuma – zemesgabala 1,79 ha platībā
„Mazpriekas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošās dzīvojamās mājas
(kopējā platība 60,8 kv.m.) pirmo izsoli.
2. Nodot nekustamo īpašumu – zemesgabalu 1,79 ha platībā „Mazpriekas” Naudītes
pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošo dzīvojamo māju (kopējā platība 60,8 kv.m.)
atkārtotai izsolei, nosakot nosacīto cenu LVL 2400,00 (divi tūkstoši četri simti lati)
vai EUR 3414,89 (trīs tūkstoši četri simti četrpadsmit euro 89 centi).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.
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Nr.305/12

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Stacijā”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā atkārtotu izsoli
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas
komisijas ierosinājumu rīkot atkārtotu pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.6 „Stacijā”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā atkārtotu izsoli un konstatē:
Saskaņā ar Dobeles novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.223/10 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6 „Stacijā”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu” tika nolemts pārdot atklātā izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
neizīrētu divistabu dzīvokli Nr.6 „Stacijā”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā (kopējā platība
51,3 kv.m.), nosakot sākumcenu LVL 1000,00. Nekustamā īpašuma pirmā izsole, kas bija
paredzēta 2013.gada 16.oktobrī, nenotika, jo nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts, ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 1) rīkot otro
izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 2)
rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 3) atcelt lēmumu par
īpašuma nodošanu atsavināšanai. Pašvaldības Īpašuma konversijas komisija ierosina samazināt
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu par 20 procentiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un
32.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Uzskatīt par nenotikušu nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Stacijā”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā pirmo izsoli.
2. Nodot nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.6 „Stacijā”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā, ar kopējo platību 53,1 kv.m. un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 5130/40330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes
atkārtotai izsolei, nosakot nosacīto cenu LVL 800,00 (astoņi simti lati) vai EUR
1138,30 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit astoņi euro 30 centi).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.
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Nr.306/12
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā,
likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala „Sarmas” Dobeles pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4660 005 0283) 1,41
ha platībā izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto
cenu Ls 3550,00.
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta
divistabu dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
(kadastra Nr.4672 005 0195 001 001) 40,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 407/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes izsoles
rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxx, p.k. xxxxxx-xxxxx par nosolīto cenu Ls 1230,00,
norādot pirkuma līgumā pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta
divistabu dzīvokļa Nr.7 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
(kadastra Nr.4672 005 0195 001 007) 45,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 456/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes izsoles
rezultātus un pārdot to Xxxxx Xxxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxx, par nosolīto cenu Ls
1480,00, norādot pirkuma līgumā pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada
30.jūnijam.
4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta
divistabu dzīvokļa Nr.8 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
(kadastra Nr.4672 005 0195 001 008) 39,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 396/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes izsoles
rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu Ls 3170,00,
norādot pirkuma līgumā pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.
5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta
zemesgabala „Biškrēsliņi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4672 002 0202)
4,37 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot to zemnieku saimniecībai „Rūķīšu tēja”,
reģ.Nr.48501017526 par nosolīto cenu Ls 12200,00, norādot pirkuma līgumā pirkuma
maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.
6. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta
zemesgabala Pļavu iela 7 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4668
003 0685) 0,3000 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxxxxxxx, par nosolīto cenu Ls 2150,00.
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Nr.307/12

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19
„Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā”” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību
Dobeles novadā ”“ (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
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APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.307/12
(protokols Nr.12)

2013.gada 31.oktobrī

Saistošie noteikumi Nr.21

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 11.punktu,
Aizsargjoslu likuma 35.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19
„Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā ” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu 7.3.apakšpunktā skaitļus un vārdus „10 līdz 100 latiem“ ar
skaitļiem un vārdiem „14 līdz 142 euro“.
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 7.4.apakšpunktā skaitļus un vārdus „100 līdz 200 latiem“ ar
skaitļiem un vārdiem „142 līdz 284 euro“.
1.3. aizstāt saistošo noteikumu 7.5.apakšpunktā skaitļus un vārdus „150 līdz 250 latiem“ ar
skaitļiem un vārdiem „213 līdz 350 euro“.
1.4. izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

2.pielikums
Dobeles novada pašvaldības
2010.gada 29.jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.19 „Par inženierkomunikāciju
aizsardzību Dobeles novadā”

_____________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., komersanta apliecības Nr.,

_____________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
Adrese______________________________________tālruņa Nr.________________

Rakšanas darbu saskaņošana
_____________________________________________________________________
Objekta nosaukums, atrašanās vieta

IESTĀDES
1. A/S „Latvenergo” Sadales tīkla
dienvidu reģiona Dobeles nodaļa
Dobele, Elektrības iela 5.
Tel: 63710913; 28676306
2. SIA Lattelecom Reģionālā biznesa
attīstības daļa, Tīkla informācijas līniju
aizsardzības nodaļa, Reģionālā līniju
inspekcijas grupa ( LTC RBAD TILAN
RELIG)
Dobele, Zaļā iela 12a
Tel: 63722866; 29458263
3. SIA “Latvijas gāze” Jelgavas iecirknis
Dobelē
Dobele, Uzvaras iela 27c
Tel: 63723054; 29491572; 294973676
4. VAS “Latvijas Valsts ceļi ”
Kurzemes reģiona, Dobeles nodaļa
Dobele, Brīvības iela 10b,
Tel: 63707117; 29365575
5. Dobeles novada pašvaldības būvvalde
Dobele, Brīvības iela 15.
Tel: 63725382; 29432715
6. SIA “Dobeles Enerģija”
Dobele, E. Francmaņa iela 6
Tel: 3707210, 29251697
7. SIA „Dobeles ūdens”
Dobele, Noliktavas iela 5

Tel: 63721096; 29196423
8. SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”
Dobele, Spodrības ielā 2
Tel: 63781278; 29112398
9. SIA „Dobeles Namsaimnieks”
Dobele, Zaļā ielā 3
Tel: 63722079; 29246910
10. VUGD Zemgales reģiona brigādes

saskaņojums pirms darbu
uzsākšanas

saskaņojums pēc darbu
pabeigšanas

Dobeles nodaļa
Dobele, Brīvības iela 7a;
Tel: 63781290
11. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
(NMP) dienesta Zemgales reģionālā
centra Dobeles NMP punkts
Dobele, Brīvības iela 7b,
Tel: 29328615
informatīva vēstule NMP dienesta
Zemgales reģionālajam centram, Svētes
iela 37, Jelgava,LV-3001, Fax.63022338
12. SIA „J.E.F.” (pilsētas apgaismojums)
Dobeles novads, Bērzes pagasts, Miltiņi,
Birztalas 14; Tel: 63722250; 26405315
13. SIA „Dobeles autobusu parks”
Dobele, Uzvaras iela 12a
Tel: 63721110, 63723497
14. VAS „Latvijas dzelzceļš”
Dobele, Stacijas iela 2
Tel: 63716202; 29532622
15. Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Dobeles iecirknis
Dobele, Muldavas iela 14
Tel: 63702201; 63702200
16. Zemesgabala īpašnieks, ja
komunikācijas šķērso citai personai
piederošu zemesgabalu
17. ________________ pagasta pārvalde
18. Dobeles novada pašvaldības Attīstības
un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājs;
Dobele, Brīvības iela 17, 3.kab.
Tel: 63722414; 26574979
(poligonometrijas {ģeodēzisko} punktu
aizsardzība)
Pēc darbu izpildes – izpilddokumentācija:
izpildshēma grafiskā un digitālā formā

Būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs __________
Būvprakses sertifikāta numurs____________
Apņemos ievērot rakšanas darbu veikšanas noteikumus, darbus veikt noteiktajā laikā un
apliecinu, ka minētais objekts pilnībā nodrošināts ar: 1)vajadzīgajiem materiāliem;
2)darbaspēku; 3)tipveida aizsargžogu; 4)nepieciešamajām ceļa zīmēm.
____. ________201__. _________________________________
(personas paraksts un tā atšifrējums)

Saistošo noteikumu
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā ” paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija
lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī,
nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro
ieviešanai.
Jaunā redakcijā izteikts saistošo noteikumu 2.pielikums,
precizējot personas, ar kurām saskaņojami rakšanas darbi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai.
Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot
šā likuma 32.pantā noteikto.

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro
izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas
kurss no latiem uz euro.

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

Nav ietekmes

5.Informācija par
Nav ietekmes
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Nav attiecināms

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
31.10.2013.

Nr.308/12

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā““ apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā
Vipēda ezerā““ (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
2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.308/12
(protokols Nr.12)
2013.gada 31.oktobrī

Saistošie noteikumi Nr.22

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā“
Izdoti saskaņā ar MK 2003.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 13.punktu

1.

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā“ šādus grozījumus:
1.1. izteikt Nolikuma 3.punktu jaunā redakcijā:
„3. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa (cena) par licencēm

Licences veids
3.1. Gada makšķerēšanas licence
licencēm
3.2. Gada bezmaksas makšķerēšanas licence
3.3. Vienas dienas makšķerēšanas licence
3.4. Vienas dienas makšķerēšanas licence ar atlaidi

Cena, euro
28,46
5,69
2,85

Skaits / gab.
/ 100
10
2000
100

1.2.aizstāt Nolikuma pielikumā Nr.2A skaitli un apzīmējumu „20.00 Ls“ ar skaitli un vārdu
„28,46 euro“;
1.3.aizstāt Nolikuma pielikumā Nr.2C skaitli un apzīmējumu „4.00 Ls“ ar skaitli un vārdu
„5,69 euro“;
1.4.aizstāt Nolikuma pielikumā Nr.2D skaitli un apzīmējumu „2.00 Ls“ ar skaitli un vārdu
„2,85 euro“.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 30.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.15 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā“
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija
lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī,
nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro
ieviešanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai.
Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu.

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

Nav ietekmes

Nav attiecināms

5.Informācija par
Nav ietekmes
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Ņemts vērā licencētās makšķerēšanas Lielā Vipēda ezerā
organizētāja - makšķernieku kluba „Vipēdis” viedoklis.

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
31.10.2013.

Nr.309/12

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadam““ apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus
ezerā 2012.-2015.gadam““ (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
2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.309/12
(protokols Nr.12)
2013.gada 31.oktobrī

Saistošie noteikumi Nr.23

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadam“
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas – kārtība“ 13.punktu

1.Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadā“ šādus
grozījumus:
1.1.izteikt Nolikuma 3.1.punktu jaunā redakcijā:
„3.1. Licenču veidi
3.1.1. Gada makšķerēšanas licence
3.1.2. Vienreizējā (vasaras sezonas)
makšķerēšanas licence
3.1.3. Vienreizējā (ziemas sezonas)
makšķerēšanas licence
3.1.4. Gada bezmaksas makšķerēšanas
licence

Cena, euro
12,81
0,71

Skaits (gab.)
100
4000

2,85

2000
50

1.2.aizstāt Nolikuma pielikumā Nr.1 apzīmējumu un skaitli „Ls 9,00“ ar skaitli un vārdu
„12,81 euro“;
1.3.aizstāt Nolikuma pielikumā Nr.2 apzīmējumu un skaitli „Ls 0,50“ ar skaitli un vārdu
„0,71 euro“;
1.4.aizstāt Nolikuma pielikumā Nr.3 apzīmējumu un skaitli „Ls 2,00“ ar skaitli un vārdu
„2,85 euro“.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.-2015.gadā“
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija
lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī,
nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro
ieviešanai

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai.
Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu

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

Nav ietekmes

Nav attiecināms

5.Informācija par
Nav ietekmes
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Ņemts vērā licencētās makšķerēšanas Zebrus
organizētāja - LVM Rekreācija un medības viedoklis

ezerā

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
31.10.2013.

Nr.310/12

Par Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.14
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4
„Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles
novadā““ precizēšanu
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu, naudas sodu
apmērs, kuru pašvaldības var noteikt, izdodot saistošos noteikumus, fiziskajām personām līdz
divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem. 2013.gada
15.oktobrī ir izsludināts likums „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā“ (stājas
spēkā 2014.gada 1.janvārī). Atbilstoši izdarītajiem grozījumiem minētā kodeksa 26.panta trešajā
daļā, vārdi „divsimt piecdesmit latiem“ aizstāti ar vārdiem „trīssimt piecdesmit euro“ un vārdi
„tūkstoš latiem“ aizstāti ar vārdiem „tūkstoš četrsimt euro“, tādējādi ar 2014.gada 1.janvāri tiek
samazināts maksimālais naudas sodu apmērs, kurus var noteikt pašvaldība. Ievērojot minēto,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas kārtības
likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

APSTIPRINĀT pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas,
izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā““ precizēto
redakciju (pielikumā).

2.

Atcelt Dobeles novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.236/10 „Par Dobeles novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada
28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu
izvietošanas kārtību Dobeles novadā““ apstiprināšanu“.

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
2013.gada 29.augusta lēmumu
Nr.236/10

Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14
Ar 31.10.2013. domes lēmumu Nr.310/12 precizētā redakcija
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā“
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 7.punktu
un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu
1.

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā“ šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu 4.3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „250 latiem“ ar skaitli un
vārdu „350,00 euro“;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 4.3.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „1000 latiem“ ar skaitli un
vārdu „1400,00 euro“.

2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

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
31.10.2013.

Nr.311/12

Par projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju
gaismekļiem Dobeles novadā” iesnieguma iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” 9.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju
gaismekļiem Dobeles novadā” (turpmāk – projekts) iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Siltumnīcefekta emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” trešajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 105 000 LVL, t.sk., pievienotās
vērtības nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 102 820 LVL, t.sk., Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansējums – 71 974 LVL, kas sastāda 70% no projekta kopējo attiecināmo
izmaksu summas, un Dobeles novada pašvaldības finansējums – 30 846 LVL, kas sastāda 30% no
projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 2 180 LVL.
Dobeles novada pašvaldības kopējais līdzfinansējums ir LVL 33 026.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt finansējumu Dobeles novada pašvaldības
budžetā.

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
31.10.2013.

Nr.312/12

Par finansējuma piešķiršanu projekta „Integrētas praktisko mācību bāzes izveidošana
celtniekiem Jonišķu un Apguldes skolās” („Establishment of the Integrated Practical
Training Base for Builders in Joniškis and Apgulde Schools”) realizācijai

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.322 „Par Apguldes profesionālās vidusskolas
reorganizāciju”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Piešķirt projekta „Integrētas praktisko mācību bāzes izveidošana celtniekiem Jonišķu un
Apguldes skolās” (projekta Nr.LLIV-235) realizācijai 39 015 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents
55 513,34 EUR) apmērā, tai skaitā 2013.gadā finansējumu 26 004 LVL (Latvijas Bankas
ekvivalents 37 000,36 EUR) un 2014.gadā – 13 011 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents
18 512,98 EUR).
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Dobelē
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Nr.313/12
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
„Koncertflīģeļa iegāde” realizācijai

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 3.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.4) un
Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 14.oktobra lēmumu Nr.06.611/13/2154 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Piešķirt biedrībai „Dobeles kultūras biedrība” projekta „Koncertflīģeļa iegāde” realizācijai
līdzfinansējumu 1 000 LVL (Latvijas bankas ekvivalents 1 422,87 EUR) apmērā.

Priekšsēdētājs
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Nr.314/12
Par naudas balvu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem
un treneriem 2013.gadā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ar Dobeles
novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.328/14 apstiprināto nolikumu „Par naudas
balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
PIEŠĶIRT naudas balvas Dobeles novada sportistiem saskaņā ar sarakstu „Naudas
balvas Dobeles novada sportistiem un treneriem 2013.gadā”.

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
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Dobelē
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Nr.315/12
Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu

Saskaņā ar Dobeles novada domes Nolikuma „Par Dobeles novada pašvaldības
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (apstiprināts ar 2011.gada 27.oktobra lēmumu
Nr.245/14) 7.2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dobeles novada Apbalvošanas komisijas 2013.gada 24. oktobra lēmumu par
Dobeles novada pašvaldības apbalvojuma „Dobeles novada pašvaldības GODA ZĪME”
piešķiršanu EDĪTEI KAUFMANEI, Latvijas valsts augļkopības institūta direktora p.i.,
par izcilu devumu augļkopības nozares attīstībā un Dobeles tēla veidošanā.
2. Piešķirt Edītei Kaufmanei naudas balvu Ls 100,00 apmērā (pēc iedzīvotāju ienākuma
nodokļa nomaksas).

Priekšsēdētājs
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