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novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: INESE DIDŽE, VIKTORS EIHMANIS, EDĪTE KAUFMANE,
EDGARS LAIMIŅŠ, AIGARS LAURINOVIČS, KASPARS ĻAKSA, VIESTURS REINFELDS,
ANDREJS SPRIDZĀNS, AIVA SPROĢE, JURIS VEIDEMANIS, IRĒNA ZAĶE
Sēdē nepiedalās deputāti: JĀNIS AVOTIŅŠ - iemesls: darba pienākumi, ALDIS CĪRULIS iemesls: darba pienākumi, SARMĪTE DUDE - iemesls: komandējums, ANDRIS ELKSNĪTIS iemesls: slims, AGITA OZOLIŅA - iemesls: darba pienākumi, GUNTIS SAFRANOVIČS iemesls: komandējums
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors
AGRIS VILKS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās
nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu
un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, galvenā ekonomiste JOLANTA
KALNIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, vecākā
konsultante DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, Kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, Sociālā dienesta vadītājas vietniece AIJA
RENGA, Izglītības pārvaldes finansiste ILZE ABRAMOVIČA, datortīklu administrators GINTS
DZENIS, SIA „Dobeles ūdens” ekonomiste TATJANA RUDZĪTE
Sēdē piedalās: LLU praktikants, Dobeles novada iedzīvotājs Andis Vārna, Auru pagasta „Ziņģi”
zemes īpašnieka pilnvarotā persona Ilze M. Kalniņa
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties
balsošanas sistēmā. Notiek reģistrācija.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 1
papildus jautājumu: „Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens””, uzaicina deputātus balsot
par papildus jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.
Deputāti ar 11 balsīm PAR – (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS,

I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par
galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens””, domes sēdes darba kārtībā.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu
izskatīšanu.
Darba kārtība:
1 (81/4)
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar privātpersonām un kapitālsabiedrībām
2 (82/4)
Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
3 (83/4)
Par nekustamā īpašuma „Viesturi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
4 (84/4)
Par nekustamā īpašuma „Silmaļi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
5 (85/4)
Par nekustamā īpašuma „Mazpūces”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
6 (86/4)
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
7 (87/4)
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
8 (88/4)
Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu
9 (89/4)
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
10 (90/4)
Par zemesgabalu apvienošanu
11 (91/4)
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu
12 (92/4)
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
13 (93/4)
Par ciema statusa atcelšanu
14 (94/4)
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu
15 (95/4)
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
16 (96/4)
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.115/5 „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un lēmumā Nr.116/5 „Par zemes piekritību
Dobeles novada pašvaldībai”
17 (97/4)
Par Dobeles novada domes 2013.gada 28.februāra lēmuma Nr.33/2 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu” atcelšanu
18 (98/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Meža prospektā 29, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
19 (99/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
20 (100/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
21 (101/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
22 (102/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
23 (103/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
24 (104/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
25 (105/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
26 (106/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
27 (107/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Lauku ielā 1, Krimūnās, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
28 (108/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
29 (109/4)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā,

30 (110/4)
31 (111/4)
32 (112/4)
33 (113/4)
34 (114/4)
35 (115/4)
36 (116/4)
37 (117/4)
38 (118/4)
39 (119/4)
40 (120/4)
41 (121/4)
42 (122/4)
43 (123/4)
44 (124/4)
45 (125/4)
46 (126/4)
47 (127/4)
48 (128/4)
49 (129/4)
50 (130/4)
Papildus

Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Ustupjos”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 24, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 401”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīpenes”, Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vidiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Auziņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par morālā kaitējuma atlīdzināšanu
Par aizņēmumu Valsts kasē Zaļās ielas asfalta seguma atjaunošanai Dobelē
Par aizņēmumu Valsts kasē Mežinieku pamatskolas ēkas renovācijai
Par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2012.gada pārskata apstiprināšanu
Par projekta iesnieguma „Bērnu rotaļu laukuma izveides 1.kārta Dobeles novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”” iesniegšanu
Par projekta „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novada Bikstu pagastā”
iesnieguma iesniegšanu”
Par projekta „Apgaismošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles pilsētas
kultūras namā” iesnieguma iesniegšanu
Par projektu iesniegumu „Tirgus kiosku iegāde amatnieku un mājražotāju gadatirgu
nodrošinājumam” iesniegšanu
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Sporta aprīkojuma iegāde aktīva dzīvesveida
sekmēšanai bērniem un jauniešiem” realizācijai
Par projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta
īstenošanai Dobeles novada izglītības iestādēs” iesniegumu iesniegšanu
Par Dobeles novada vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu
Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu
Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens”

1.
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar privātpersonām un kapitālsabiedrībām
ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par pašvaldības
autonomo funkciju ietvaros esošu pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu, slēdzot deleģēšanas
līgumus un nosakot deleģēto uzdevumu izpildes kārtību ar Penkules sieviešu klubu „Liepa” par
mūžizglītības programmu realizāciju, ar SIA „I.Dūrējas ģimenes ārsta prakse”, SIA „Aksanas
Utenkovas ārsta prakse”, SIA „Bēnes doktorāts”, Anitas Bergmanes ģimenes ārsta praksi un
Marikas Zakses – Grigorjanas ģimenes ārsta praksi par veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšanu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputāts VIESTURS REINFELDS uzdod jautājumu.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS sniedz atbildi.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 15.panta pirmās daļas 6.punktu - nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību, 15.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai, un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45.panta otro daļu, Dobeles
novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS,
I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.81/4 pielikumā)
2.
Par sadarbības līguma slēgšanu ar
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par līguma slēgšanu
ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sadarbību Eiropas Savienības fonda
projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS,
I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.82/4 pielikumā)
3.
Par nekustamā īpašuma „Viesturi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Viesturi”, Dobeles pagastā 3,2 ha platībā
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs 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 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.83/4
pielikumā)
4.
Par nekustamā īpašuma „Silmaļi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Silmaļi”, Penkules pagastā 52,2 ha platībā
sadalīšanai trijās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.

Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
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 ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.84/4 pielikumā)
5.
Par nekustamā īpašuma „Mazpūces”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Mazpūces”, Naudītes pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām, sadalīšanu trijos atsevišķos
īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE,
J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.85/4 pielikumā)
6.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas mērķa
noteikšanu 70 zemes vienībām Krimūnu, Naudītes un Bērzes pagastos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošajiem Dobeles novada Krimūnu, Naudītes un Bērzes
pagastu teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.86/4 pielikumā)
7.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas mērķa
maiņu zemes vienībai Bērzes pagastā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.

Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 14 prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Bērzes pagasta
teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.87/4
pielikumā)
8.
Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par 4 pašvaldībai piederošu
īpašumu Annenieku, Bikstu, Naudītes un Penkules pagastos zemes vienību precizētās platības
apstiprināšanu saskaņā ar uzmērīšanas dabā rezultātiem.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE,
J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.88/4 pielikumā)
9.
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par trīs atsevišķu īpašumu
izveidošanu no nekustamā īpašuma „Teiksmas”, Krimūnu pagastā, par divu atsevišķu īpašumu
izveidošanu no nekustamā īpašuma „Purenes”, Naudītes pagastā un par deviņu atsevišķu īpašumu
izveidošanu no nekustamā īpašuma „Airenes”, Jaunbērzes pagastā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS,
I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.89/4 pielikumā)
10.
Par zemesgabalu apvienošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu
„Taciņas” un „Koļas” Auru pagastā apvienošanu, piešķirot jaunizveidotajam īpašumam 3,94 ha
platībā nosaukumu „Taciņas”, Auru pagasts, Dobeles novads.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS,
I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.90/4 pielikumā)
11.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par īpašuma tiesību
izbeigšanu uz novada pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 5, Gardenes
ielā 5 un Gardenes ielā 13, Gardenē, Auru pagastā, Pētera Upīša ielā 1, Ceriņos, „Lāčplēši”,
Krimūnās un „Pārupmaikužas” Krimūnu pagastā, „Ziedugravas 4”, Naudītē, Naudītes pagastā,
„Mazkalnēji”, Zebrenes pagastā un Puķu ielā 3, Dobelē.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Auru, Krimūnu, Naudītes un Zebrenes pagastu dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas un Dobeles novada domes noslēgtajiem dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu pirkuma
līgumiem, ievērojot to, ka dzīvojamās mājās privatizēti visi dzīvokļi un neapdzīvojamās telpas, un
to īpašniekiem nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, Dobeles novada dome ar 11 balsīm
PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.91/4 pielikumā)
12.
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par piekrišanas došanu
Dānijas pilsonim iegūst īpašumā zemesgabalu „Mazstrautiņi”, Naudītes pagastā 7,5 ha platībā.
Iepazīstina ar noteikumiem, kas reglamentē Eiropas savienības dalībvalstu pilsoņu tiesības iegūt
īpašumā zemi lauku apvidos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas nosaka,
ka novada dome dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes turpmākās izmantošanas
mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma noteikumiem, un
ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā minētie ierobežojumi, un Administratīvā procesa likuma
65.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.92/4
pielikumā)
13.
Par ciema statusa atcelšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par ciema statusu atcelšanu
deviņpadsmit apdzīvotām vietām Bikstu, Dobeles, Krimūnu, Naudītes un Penkules pagastos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmo daļu un
spēkā esošajiem Dobeles novada Bikstu, Dobeles, Krimūnu, Naudītes un Penkules pagastu
teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.93/4
pielikumā)
14.
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederoša
zemesgabala Ceriņu ielā 9, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā daļas 0,1 ha platībā iznomāšanu uz 10
gadiem biedrībai „Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei” rotaļu, sporta un fiziskās attīstības rīku
izvietošanai, nosakot īpašumu nomniekam būvprojektu, būvdarbu tāmju, ieguldījumu dokumentu
un citu ar būvniecību saistīto dokumentu saskaņošanas kārtību, objekta būvniecības uzsākšanas
termiņu un zemesgabala nomas maksas apmēru.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu un Dobeles novada domes 2010.gada 25.marta
lēmumu Nr.72/5 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksas minimālajiem apmēriem”,
Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE,
J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.94/4 pielikumā)
15.
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nedzīvojamās telpas
„Ielejās”, Penkulē, Penkules pagastā 35,0 kv.m. platībā un daļas no koplietošanas telpām 29,0
kv.m. platībā nodošanu biedrībai „Sieviešu klubs „Liepas”” bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem,
lai nodrošinātu iedzīvotāju pieejamību mūžizglītības programmu apguvei.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu un 5.panta sesto daļu, Dobeles novada dome ar 11
balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.95/4 pielikumā)

16.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.115/5 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” un lēmumā Nr.116/5 „P ar zemes piekritību Dobeles novada
pašvaldībai”
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījumu izdarīšanu
novada domes 2012.gada 31.maija lēmumos Nr.115/5 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un
Nr.116/5 „Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai”.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Ievērojot 2013.gada 18.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā saņemto Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas iesniegumu par Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmuma
Nr.115/5 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” daļas, kas attiecas uz zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Jānim Skrūzkalnam, atcelšanu un to, ka Jānis Skrūzkalns, saskaņā ar likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 14.pantā un ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 20.panta ceturtajā daļā noteikto, ir iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā
nodaļā īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus uz mantojamo zemi „Jojas”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā 21,7 ha kopplatībā, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.96/4 pielikumā)
17.
Par Dobeles novada domes 2013.gada 28.februāra lēmuma Nr.33/2 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu” atcelšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par novada domes 2013.gada
28.februāra lēmumu Nr.33/2 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11,
Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu”, pamatojot iemeslu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešajā un piektajā daļā
noteikto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu Dobeles novada
dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS,
I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.97/4 pielikumā)
18.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Meža prospektā 29, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederoša
dzīvokļa Nr.14 Meža prospektā 29, Dobelē atsavināšanu, nosakot īpašuma nosacīto cenu un
uzdodot pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt
nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.98/4 pielikumā)
19.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederoša
dzīvokļa Nr.1 „Oliņās”, Bikstu pagastā atsavināšanu, nosakot īpašuma nosacīto cenu un uzdodot
pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt
nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.99/4 pielikumā)
20.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa Nr.2 „Oliņās”, Bikstu pagastā atsavināšanu, par noteikto
pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un Īpašuma
privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.100/4 pielikumā)
21.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.3 „Oliņās”, Bikstu pagastā atsavināšanu, par noteikto
pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un Īpašuma
privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.101/4 pielikumā)
22.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - vienistabas dzīvokļa Nr.4 „Oliņās”, Bikstu pagastā atsavināšanu, par noteikto
pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un Īpašuma
privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.102/4 pielikumā)
23.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.5 „Oliņās”, Bikstu pagastā atsavināšanu, par
noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un
Īpašuma privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.103/4 pielikumā)
24.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.6 „Oliņās”, Bikstu pagastā atsavināšanu, par
noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un Īpašuma
privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.104/4 pielikumā)
25.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.7 „Oliņās”, Bikstu pagastā atsavināšanu, par
noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un
Īpašuma privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.105/4 pielikumā)
26.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.8 „Oliņās”, Bikstu pagastā atsavināšanu, par
noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un
Īpašuma privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.106/4 pielikumā)
27.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Lauku ielā 1, Krimūnās, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Nr.2 Lauku ielā 1, Krimūnās, Krimūnu pagastā
atsavināšanu, par noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam, ņemot vērā Dzīvokļu
komisijas un Īpašuma privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.107/4 pielikumā)
28.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Nr.1 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā atsavināšanu, par
noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un Īpašuma
privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.108/4
pielikumā)
29.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.2 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā atsavināšanu, par
noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un Īpašuma
privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.109/4
pielikumā)
30.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Ustupjos”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa dzīvokļa Nr.2 „Ustupjos”, Bērzes pagastā atsavināšanu,
par noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas un
Īpašuma privatizācijas komisijas lēmumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.110/4
pielikumā)
31.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 24, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Zemgales ielā 24, Dobelē 1158 kv.m. platībā, uz kura
atrodas fiziskai personai īpašumā esoša dzīvojamā māja un palīgēka, atsavināšanu, par noteikto
pirkuma maksu pārdodot to ēku īpašniecei, ņemot vērā Īpašuma privatizācijas komisijas lēmumu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta
ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR - (I.DIDŽE, V.EIHMANIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.111/4
pielikumā)
32.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 401”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pokaiņi Nr.401”, Krimūnu pagastā 0,0620 ha
platībā pārdošanu atklātā izsolē par nosacīto cenu, Īpašuma privatizācijas komisijai organizējot
nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktajā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.112/4 pielikumā)
33.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīpenes”, Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pīpenes”, Auru pagastā 0,73 ha platībā pārdošanu
atklātā izsolē par nosacīto cenu, Īpašuma privatizācijas komisijai organizējot nekustamā īpašuma
izsoli likumā noteiktajā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR (I.DIDŽE, V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.113/4 pielikumā)
Plkst.14.40 deputāte INESE DIDŽE darba pienākumu dēļ atstāj domes sēdi.
34.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vidiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Vidiņi”, Auru pagastā 0,5 ha platībā pārdošanu
atklātā izsolē par nosacīto cenu, Īpašuma privatizācijas komisijai organizējot nekustamā īpašuma
izsoli likumā noteiktajā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 10 balsīm PAR (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.114/4 pielikumā)
35.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Auziņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Auziņas”, Bikstu pagastā 0,78 ha platībā
pārdošanu atklātā izsolē par nosacīto cenu, Īpašuma privatizācijas komisijai organizējot nekustamā
īpašuma izsoli likumā noteiktajā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputāts KASPARS ĻAKSA uzdod precizējošu jautājumu par īpašuma platību.
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE sniedz atbildi.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 10 balsīm PAR (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.115/4 pielikumā)
36.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.14 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes pagastā
31,2 kv.m. platībā, neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.16 Bērzes ielā 32, Dobelē 61,8 kv.m. platībā,
neapbūvēta zemesgabala „Akoti”, Auru pagastā 2,01 ha platībā, neapbūvēta zemesgabala
„Marijas”, Auru pagastā 1,88 ha platībā, neapbūvēta zemesgabala „Bullīši”, Bikstu pagastā 2,26 ha

platībā, neapbūvēta zemesgabala „Rāviņas”, Bikstu pagastā 3,54 ha platībā un neizīrēta vienistabas
dzīvokļa Nr.8 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes pagastā 40,0 kv.m. platībā izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs 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 10
balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.116/4 pielikumā)
37.
Par morālā kaitējuma atlīdzināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par saņemto fiziskas personas
iesniegumu par nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšanu, pamato sagatavoto lēmuma projektu par
prasījuma noraidījumu.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 5., 6.,
9.pantu, 11.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 89.pantu, Dobeles novada dome ar 10
balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.117/4 pielikumā)
38.
Par aizņēmumu Valsts kasē Zaļās ielas asfalta seguma atjaunošanai Dobelē
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par nepieciešamību
lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt
aizņēmumu Valsts kasē 70 764 LVL apmērā ārkārtas situācijas novēršanai – Zaļās ielas asfalta
seguma atjaunošanai Dobelē, paredzot aizņēmuma atmaksu sākot ar 2014.gada jūniju, aizņēmumu
atmaksājot līdz 2024.gada jūnijam un garantējot aizņēmuma atmaksu ar novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 17.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par Valsts budžetu 2013.gadam” 20.panta 3.punktu, un
2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada dome ar 10 balsīm PAR (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.118/4 pielikumā)
39.
Par aizņēmumu Valsts kasē Mežinieku pamatskolas ēkas renovācijai
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par nepieciešamību
lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt
aizņēmumu Valsts kasē 44357 LVL apmērā investīcijām izglītības iestādē – Mežinieku

pamatskolas ēkas renovācijai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākot ar 2014.gada jūniju, aizņēmumu
atmaksājot līdz 2019.gada jūlijam un garantējot aizņēmuma atmaksu ar novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 17.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par Valsts budžetu 2013.gadam” 20.panta 3.punktu, un
2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada dome ar 10 balsīm PAR (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.119/4 pielikumā)
40.
Par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2012.gada pārskata apstiprināšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sastādīto novada
pašvaldības konsolidēto 2012.gada pārskatu, iepazīstina ar pārskata gada galvenajiem budžeta
izpildes rādītājiem, aicina apstiprināt konsolidēto 2012.gada pārskatu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 17.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”" 21.panta pirmās daļas otro punktu, Dobeles
novada dome ar 10 balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS,
I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.120/4 pielikumā)
41.
Par projekta iesnieguma „Bērnu rotaļu laukuma izveides 1.kārta Dobeles novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”” iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma
projektu sakarā ar projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveides 1.kārta Dobeles novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”” iesnieguma iesniegšanu Dobeles rajona lauku partnerības
izsludinātajā projektu iesniegumu atlases 7.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009. 2013.gadam pasākumam „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, informē par projekta izmaksām un projekta ietvaros plānotajām
aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 17.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.apakšpunktu, Dobeles novada
dome ar 10 balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.121/4 pielikumā)

42.
Par projekta „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novada Bikstu pagastā”
iesnieguma iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma
projektu par projekta „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novada Bikstu pagastā”
iesnieguma iesniegšanu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā projektu iesniegumu atlases
7.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009.-2013.gadam pasākumam „Lauku ekonomikas
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, informē par
projekta izmaksām un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 17.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, Dobeles novada dome ar
10 balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.122/4 pielikumā)
43.
Par projekta „Apgaismošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles pilsētas kultūras
namā” iesnieguma iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma
projektu par projekta „Apgaismošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles pilsētas kultūras
namā” iesnieguma iesniegšanu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā projektu iesniegumu
atlases 7.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009.-2013.gadam pasākumam „Lauku
ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”,
informē par projekta izmaksām un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 17.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, Dobeles novada dome ar
10 balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.123/4 pielikumā)
44.
Par projektu iesniegumu „Tirgus kiosku iegāde amatnieku un mājražotāju gadatirgu
nodrošinājumam” iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma
projektu par projekta „Tirgus kiosku iegāde amatnieku un mājražotāju gadatirgu nodrošinājumam”
iesnieguma iesniegšanu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā projektu iesniegumu atlases
7.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009.-2013.gadam pasākumam „Lauku ekonomikas

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, informē par
projekta izmaksām un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 17.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 10.punktu un Ministru
kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.apakšpunktu, Dobeles novada
dome ar 10 balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.124/4 pielikumā)
45.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Sporta aprīkojuma iegāde aktīva dzīvesveida
sekmēšanai bērniem un jauniešiem” realizācijai
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma
projektu par līdzfinansējuma Ls 668,68 apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām,
piešķiršanu biedrībai „Sporta klubs „AQUATICS”” projekta „Sporta aprīkojuma iegāde aktīva
dzīvesveida sekmēšanai bērniem un jauniešiem” realizācijai, informē par projekta izmaksām un
projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 17.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un
Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr.06.6/211/1579 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 10 balsīm PAR (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.125/4 pielikumā)
46.
Par projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai
Dobeles novada izglītības iestādēs” iesniegumu iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma
projektu par divu projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta
īstenošanai Dobeles novada izglītības iestādēs” iesniegumu iesniegšanu IzM izsludinātajā projektu
konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības
iestādēs” par sporta inventāra iegādi kopā deviņām novada izglītības iestādēm, informē par
projektu izmaksām un projektu ietvaros plānotajām aktivitātēm.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu un Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludināto projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta
„Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”, Dobeles novada dome ar 10 balsīm PAR (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS,

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.126/4 pielikumā)
47.
Par Dobeles novada vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par pirmreizējo Dobeles
novada vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu līdz 2013.gada 31.decembrim.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ģeotelpiskās
informācijas likuma 12.panta septīto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu
Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 5., 64.punktu un 15.1.1.apakšpunktu, Dobeles novada
dome ar 10 balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.127/4 pielikumā)
48.
Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
galīgās redakcijas apstiprināšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma
projektu sakarā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu, nosakot sabiedrības informēšanas termiņu no 2013.gada 2.maija līdz 2013.gada
23.maijam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 92.1. un
93.punktu, Dobeles novada dome ar 10 balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE,
J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.128/4 pielikumā)
49.
Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma
projektu par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.aprīlī.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 21.panta pirmo
un trešo daļu, Dobeles novada dome ar 10 balsīm PAR - (V.EIHMANIS, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE,
J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.129/4 pielikumā)

50.
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens”
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto
lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju sniegt SIA „Dobeles ūdens” galvojumu aizņēmuma saņemšanai
Valsts kasē 875 546 LVL apmērā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē”
realizācijai, atceļot novada domes 2010.gada 27.maija lēmumu Nr.135/8 „Par galvojuma sniegšanu
SIA „Dobeles ūdens”” par galvojumu aizņēmumam, kuru kapitālsabiedrība nav izmantojusi.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome ar 10 balsīm PAR - (V.EIHMANIS,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.130/4
pielikumā)
Sēde slēgta plkst.15.00.
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 30.maijā, plkst.14.00
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Nr.81/4

Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar privātpersonām un kapitālsabiedrībām
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 15.panta pirmās daļas 6.punktu - nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību, 15.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai, un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45.panta otro daļu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. SLĒGT deleģēšanas līgumus par pašvaldības autonomo funkciju ietvaros esošu pārvaldes
uzdevumu nodrošināšanu, deleģējot:
1.1. biedrībai „Sieviešu klubs „Liepas””, reģistrācijas Nr.50008066591 mūžizglītības
programmu realizāciju Penkules pagastā;
1.2. SIA „I.Dūrējas ģimenes ārsta prakse”, reģistrācijas Nr.43603051413, veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu Dobeles pagasta administratīvajā teritorijā;
1.3.SIA „Aksanas Utenkovas ārsta prakse”, reģistrācijas Nr.48503016987, veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu Naudītes pagasta administratīvajā teritorijā;
1.4. SIA „Bēnes doktorāts”, reģistrācijas Nr.40003299789, veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu Penkules pagasta administratīvajā teritorijā;
1.5. Anitas Bergmanes ģimenes ārsta prakse, kods 4602-00049, veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu Bērzes pagasta administratīvajā teritorijā;
1.6. Marikas Zakses – Grigorjanas ģimenes ārsta prakse, kods 4602-00048, veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu, Krimūnu pagasta administratīvajā teritorijā.
2. Līgumus slēgt uz vienu gadu, nosakot deleģēto uzdevumu izpildes kārtību.

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
25.04.2013.

Nr.82/4
Par sadarbības līguma slēgšanu ar
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:

1. SLĒGT līgumu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003011203,
par
sadarbību
Eiropas
Savienības
fonda
projekta
Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku
reģionos” īstenošanā saskaņā ar līguma projektu lēmuma pielikumā.
2. Pilnvarot Dobeles novada domes priekšsēdētāju parakstīt lēmuma 1.punktā minēto sadarbības
līgumu.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Pielikums apstiprināts ar Dobeles novada domes
2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.82/4

Līgums par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā Nr.
86/2013
Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 10. aprīlī
Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 7, Rīga, LV – 1012, kuru saskaņā ar statūtiem un
22.08.2012. prokūru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs, prokūrists Jānis Bokta, (turpmāk –
LVRTC), no vienas puses, un
Dobeles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115092, adrese Brīvības iela 17,
Dobele, Dobeles novads, LV-3701, kuru saskaņā ar 2010.gada 28.oktobra Dobeles novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.31 „Dobeles novada pašvaldības nolikums” pārstāv tās
priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, (turpmāk – Pašvaldība), no otras puses,
abas kopā sauktas Puses un katrs atsevišķi Puse,
ievērojot likumā „Par pašvaldībām” un Elektronisko sakaru likumā noteikto,
ievērojot to, ka LVRTC saskaņā ar 2012.gada 24.janvāra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā
valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un 2012.gada 28.maijā starp Satiksmes ministriju un
LVRTC noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanu Nr. SM 2012/ 27 ir apstiprināta par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” (turpmāk - Projekts)
finansējuma saņēmēju,
ievērojot Projekta mērķi nodrošināt ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūras attīstību tādās
Latvijas Republikas teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko
trīs gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides
parametriem, nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s, lai panāktu interneta piekļuves
ar uzlabotiem datu pārraides parametriem vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu visā Latvijas
Republikas teritorijā,
ievērojot to, ka Projekta īstenošanas ietvaros Dobeles novada Bērzes, Dobeles un
Krimūnu pagastu teritorijās ir plānots izveidot vienu vai vairākus optiskā tīkla piekļuves punktus
ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūrai (turpmāk – PP), kā arī to, ka viens no Projekta veiksmīgās
īstenošanas pamatnosacījumiem ir LVRTC un Pašvaldības sadarbība Projekta ietvaros
īstenojamo aktivitāšu nodrošināšanā,
ievērojot to, ka Pašvaldība izteikusi ieinteresētību sadarboties Projekta īstenošanā un
nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamos nosacījumus,
Puses vienojas par sadarbību Projekta īstenošanā un noslēdz šādu Līgumu par sadarbību
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā (turpmāk - Līgums):

1.1.

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš
Līguma priekšmets ir Pušu ilgtermiņa sadarbība Projekta īstenošanā ar mērķi nodrošināt
platjoslas tīkla infrastruktūras, tostarp PP, izveidošanu, Projekta ietvaros izveidotās
platjoslas tīkla infrastruktūras izmantošanu un tālāku attīstību, kas nodrošinātu kvalitatīva
un ātra interneta, datu pārraides un citu elektronisko sakaru pakalpojumus Dobeles
novada Bērzes, Dobeles un Krimūnu pagastos.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Līgums nosaka Pušu savstarpējās sadarbības pamatprincipus, tiesības un pienākumus,
izmantojot Dobeles novada Bērzes, Dobeles un Krimūnu pagastu infrastruktūru PP
izveidei.
Paredzēto PP atrašanās vietas norādītas Līguma 2. pielikumā, savukārt precīzas optisko
kabeļu komutācijas skapju un optisko kabeļu pievada atrašanās vietas PP tiks noteiktas
optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas darbu gaitā, Pusēm noslēdzot atsevišķus
līgumus par Pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma izmantošanu
Projekta mērķu realizācijai, kas kļūst par šī Līguma pielikumiem un neatņemamām
sastāvdaļām no brīža, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
Par PP, kas atrodas ārpus telpām, Pusēm ir saistoši Līguma 1.pielikuma noteikumi. Ja
Projekta realizācijas gaitā Puses vienojas par PP izvietošanu iekštelpās, Puses savstarpēji
saskaņo PP izveidošanas nosacījumus iekštelpās un Pušu saskaņotie noteikumi kļūst par
Līguma pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu.
Papildus šim Līgumam Puses ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no
attiecīgā PP projektēšanas pabeigšanas, par ko LVRTC rakstiski informē Pašvaldību,
noslēdz atsevišķu līgumu ar līguma darbības termiņu ne mazāku par 30 (trīsdesmit)
gadiem par Projekta īstenošanai nepieciešamo Pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošā
nekustamā īpašuma izmantošanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.
Līgums stājas spēkā tā abpusējās parakstīšanas dienā, ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, un
ir spēkā līdz brīdim, kamēr vismaz viens PP tehnoloģiski un funkcionāli var tikt izmantots
Projekta mērķa realizācijai.
Puses apzinās, ka Projekta īstenošanas noteikumi paredz PP darbības nodrošināšanu
vismaz 20 (divdesmit) gadus pēc Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras
pieņemšanas ekspluatācijā.
2. Pušu saistības
Pašvaldība sadarbības ietvaros apņemas:
atļaut LVRTC izvietot Līguma 2.pielikumā norādītajās adresēs PP optisko kabeļu
komutācijas skapjus (viens skapis katrā PP) un nodrošināt iespēju pievadīt optisko kabeļu
pievadus pa pašvaldības īpašumā esošo teritoriju līdz PP komutācijas skapim;
noslēgt servitūta līgumus par servitūtu nodibināšanu par labu LVRTC optisko kabeļu
komutācijas skapju un LVRTC piederošo optisko kabeļu pievadu reģistrācijai kā
apgrūtinājumam attiecīgajiem nekustamajiem īpašumiem. Visi dokumenti servitūtu
nostiprināšanai parakstāmi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas,
kad attiecīgais PP ir pieņemts ekspluatācijā un LVRTC ir nosūtījis Pašvaldībai
uzaicinājumu servitūta līguma noslēgšanai. Izmaksu par servitūta reģistrēšanu
Zemesgrāmatā (notāra pakalpojumi, valsts nodevas) segšanu nodrošina LVRTC;
nodrošināt prasību izpildi ārpus telpām izveidotiem PP – saskaņā ar Līguma 1.pielikumu;
nodrošināt nekustamā īpašuma, kurā atrodas PP, un tam pieguļošo teritoriju, kuras šķērso
LVRTC piederošie optiskā kabeļa pievadi, apsaimniekošanu un uzturēšanu tādā kārtībā,
lai netiktu bojāts LVRTC īpašums;
nekavējoties ziņot LVRTC par ārkārtas gadījumiem, kad ticis bojāts PP vai esošais LVRTC
īpašums, kā arī optiskā kabeļa pievadi;
nodrošināt LVRTC piekļuvi optisko kabeļu komutācijas skapim un citam LVRTC īpašumam
PP un pašvaldības īpašumā esošajai teritorijai, kuru šķērso optiskā kabeļa pievads,
iestādes, kurā atrodas PP, darba laikā, bet pārējā laikā un/vai ārkārtas situācijās,
informējot attiecīgā PP kontaktpersonu telefoniski vismaz 2 (divas) stundas iepriekš,
iepriekš saskaņojot ar Pašvaldību piekļuves kārtību;
neliegt iespēju elektronisko sakaru komersantiem ierīkot optiskos kabeļus, kas
nodrošinātu pieslēgumus Projekta ietvaros izveidotajai platjoslas tīkla infrastruktūrai PP
atrašanās ārtelpās, iepriekš to saskaņojot ar Pašvaldību;
atļaut lietot pašvaldības ceļu zemes nodalījuma joslas, ieguldot tajās optiskos kabeļus, kā
arī noslēgt servitūta līgumu par servitūta nodibināšanu par labu LVRTC piederošā optiskā
kabeļa reģistrācijai kā apgrūtinājumam attiecīgajam nekustamajam īpašumam. Visi
dokumenti servitūtu nostiprināšanai parakstāmi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro
dienu laikā no dienas, kad attiecīgais PP ir pieņemts ekspluatācijā un LVRTC ir nosūtījis
Pašvaldībai uzaicinājumu servitūta līguma noslēgšanai. Izmaksu par servitūta reģistrēšanu
Zemesgrāmatā (notāra pakalpojumi, valsts nodevas) segšanu nodrošina LVRTC;

2.1.9. ja kāda PP darbība ārtelpās, kurās tas izveidots, un/ vai tām pieguļošajās, Pašvaldības
īpašumā esošajās teritorijās, kuras šķērso LVRTC piederošais optiskā kabeļa pievads,
turpmāk nav iespējama no pašvaldības atkarīgu iemeslu dēļ, savlaicīgi par to informēt
LVRTC un nodrošināt atbilstošu citu nekustamā īpašuma ekvivalentu PP darbībai un
kompensēt LVRTC ar konkrētā PP pārvietošanu saistītās tiešās izmaksas.
2.2.
LVRTC sadarbības ietvaros apņemas:
2.2.1. izmantot Pašvaldības infrastruktūru un 2.pielikumā norādītās teritorijas, kurās izvietoti PP
un optiskie kabeļi, Līgumā noteiktās sadarbības īstenošanai;
2.2.2. ievērot Pašvaldības prasības Pašvaldības infrastruktūras izmantošanai un kārtības
uzturēšanai tajās, tostarp nodrošināt ugunsdrošības, sanitāro un darba drošības
noteikumu ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2.2.3. apmaksāt LVRTC aparatūras elektroenerģijas patēriņu saskaņā ar skaitītāja rādījumiem
un Pašvaldības elektroenerģijas piegādātāja noteiktajiem tarifiem vai pēc Pušu rakstiskas
vienošanās – kā fiksētu ikmēneša summu;
2.2.4. bez rakstiskas saskaņošanas ar Pašvaldību neveikt Pašvaldības infrastruktūras pārbūvi.
Ja LVRTC plāno veikt jebkāda veida darbus, kas skar kādu no PP ārtelpām, šīs darbības
rakstveidā saskaņot ar Pašvaldību, kā arī, nepieciešamības gadījumā, ar kompetentām
iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2.2.5. saņemt Pašvaldības rakstisku piekrišanu optisko kabeļu komutācijas skapju uzstādīšanai
un optiskā kabeļa pievadu ar ievadu PP adreses telpā izveidošanai, kā arī saņemt citus
nepieciešamos saskaņojumus PP izveidošanai. Par rakstisku piekrišanu tiek uzskatīts arī
Pušu parakstītais līgums par Pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošā nekustamā
īpašuma izmantošanu, un šajā gadījumā nekādas citas piekrišanas nav nepieciešamas;
2.2.6. Projekta īstenošanas rezultātā izveidotie optisko kabeļu komutācijas skapji un optiskie
kabeļi ir un paliek LVRTC īpašums, un LVRTC tos noņem (demontē) pēc Līguma
izbeigšanās. Līguma darbības laikā izbeidzot kāda atsevišķa PP darbību, LVRTC noņem
(demontē) optisko kabeļu komutācijas skapi un optiskos kabeļus konkrētajā PP. Ja
demontāžas rezultātā ir nodarīti būtiski bojājumi Pašvaldības infrastruktūrai,un/vai
nekustamajam īpašumam LVRTC nodrošina to novēršanu, pamatojoties uz Pušu
sagatavotu defektu aktu;
2.2.7. saņemt Pašvaldības rakstisku piekrišanu optisko kabeļu iebūvēšanai pašvaldību autoceļa
ceļu zemes nodalījuma joslā;
2.2.8. ja Līguma darbības laikā LVRTC vainas dēļ Pašvaldības infrastruktūrai un/vai
nekustamajam īpašuma ir radušies bojājumi, nodrošināt to novēršanu, pamatojoties uz
Pušu sagatavotu defektu aktu.
2.3.
Puses sadarbības ietvaros apņemas:
2.3.1. savas saistības izpildīt godprātīgi un nelikt šķēršļus otras Puses saistību izpildei;
2.3.2. sekmēt elektronisko sakaru pakalpojumu infrastruktūras, tostarp platjoslas tīkla
infrastruktūras uzlabošanu un Projekta veiksmīgu īstenošanu Pašvaldības teritorijā;
2.3.3. katra Puse sedz savas ar Projekta īstenošanu saistītās izmaksas; Pušu savstarpējie
norēķini netiek paredzēti, izņemot šajā Līgumā tieši atrunātajos gadījumos;
2.3.4. neizpaust otras Puses komercnoslēpumus un konfidenciālu informāciju, izņemot
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Šis Līguma noteikums paliek spēkā
ne tikai Līguma darbības laikā, bet arī pēc Līguma termiņa beigām vai Līguma
izbeigšanas.

3.1.

3.2.

4.1.

3. Strīdu izšķiršana
Visi strīdi, kas izriet no Līguma, tiek izšķirti pārrunu ceļā. Šo pārrunu gaitu un to rezultātā
panākto vienošanos atspoguļo protokolā, ko paraksta abas Puses. Sarunu protokols tiek
pievienots Līgumam kā tā atsevišķs pielikums.
Ja Pusēm neizdodas izšķirt strīdus saskaņā ar Līguma 3.1.punktā noteikto, strīdi tiek
izšķirti vispārējā civilprocesuālā kārtībā attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar spēkā
esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4. Nepārvarama vara
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā,
kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš
paredzēt un novērst.

4.2.
4.3.

4.4.

Pie šādiem nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība,
vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī valsts varas institūciju darbības un to pieņemtie akti.
Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs)
dienu laikā rakstiski par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes
termiņu, kā arī iesniedzot šo faktu apliecinošus dokumentus.
Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas par vairāk kā
30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja
Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras
zaudējumu atlīdzību.

5. Noslēguma jautājumi
Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, tos paraksta Puses.
Minētie grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.2.
Līguma un tā pielikumu saturs ir grozāms Līguma izpildes laikā, ja tas nepieciešams, lai
nodrošinātu Līgumā noteiktās prasības, ja Puses par to abpusēji rakstiski vienojas.
5.3.
Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā
esošajiem tiesību aktiem.
5.4.
Pušu pārstāvji ar Līguma izpildi saistītu darbību veikšanā –
5.4.1. LVRTC –Informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru departamenta projekta vadītājs
Valdis Ozoliņš, e-pasta adrese valdis.ozolins@lvrtc.lv, tālr. 67029569;
5.4.2. Pašvaldība – Dobeles novada datortīkla administrators Vilnis Rasiņš, e-pasts:
vilnis.rasins@dobele.lv, tālr: 63707277
5.5.
Ja kāds no Līguma noteikumiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu
vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē
citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
5.6.
Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nav iemesls Līguma darbības pārtraukšanai.
Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
5.7.
Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lapām ar 3 pielikumiem uz 4 (četrām) lapām, kopā uz 9
(deviņām) lapām. Puses Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu. Līguma spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta
un tā laika zīmoga datums.
5.1.

6.
Līguma pielikumi
6.1.
Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:
6.1.1. 1.pielikums – Noteikumi Piekļuves punktu izvietošanai ārtelpās;
6.1.2. 2.pielikums – Piekļuves punktu saraksts.
7.

Pušu rekvizīti un paraksti

VAS “Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs”
Vienotais reģ. Nr.40003057571
Jur. adrese: Ērgļu iela 7, Rīga, LV - 1012
Tālr.: +371 67108704,
fakss: +371 67108740
E-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

Pašvaldība

Valdes priekšsēdētājs, prokūrists
J.Bokta

Novada domes priekšsēdētājs
A.Spridzāns

Reģ. Nr.90009115092
Adrese: Brīvības iela 17, Dobele,
Dobeles nov., LV-3701 Tālr.:63720940, fakss:
63722463
E-pasts: dome@dobele.lv

Pielikums Nr.1
līgumam par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta
Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība
lauku reģionos” īstenošanā Nr. 86/2013
Noteikumi Piekļuves punktu izvietošanai ārtelpās
(Tehniskās realizācijas veids Nr.2.)
1. LVRTC apņemas:
1.1. projekta ietvaros izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru līdz PP un uzstādīt ārējo
OKKS, kurā izvieto aparatūru, pie šim mērķim ar Pašvaldību saskaņotās ēkas
ārsienas, Pašvaldības saskaņotajā vietā.
1.2. nodrošināt, ka ārējā OKKS izvietošanai piešķirtā vieta tiks izmantota tikai Līgumā
minētajiem mērķiem un vajadzībām, ievērojot sanitāros, higiēnas, ugunsdrošības un
citus noteikumus.
1.3. ievērot Pušu saskaņoto piekļuves kārtību Pašvaldības teritorijai un aparatūras
skapja atrašanās vietai un iesniegt Pašvaldībai savu pilnvaroto pārstāvju sarakstu.
2. Pašvaldība apņemas:
2.1. atļaut un neierobežot LVRTC piekļuvi ārējam OKKS, optiskajiem kabeļiem ārējā
OKKS atrašanās vietā un citam LVRTC īpašumam Piekļuves punktā un
pašvaldības īpašumā esošajai teritorijai, kuru šķērso optiskā kabeļa pievads,
jebkurā diennakts laikā, LVRTC iepriekš saskaņojot ar Pašvaldību piekļuves
kārtību.
2.2. balstoties uz LVRTC un elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu, atļaut
LVRTC vai elektronisko sakaru komersantam izbūvēt optiskā tīkla savienojumus
starp elektronisko sakaru komersanta tīklu un Piekļuves punktā izvietoto ārējo
OKKS, par to slēdzot atsevišķu vienošanos ar elektronisko sakaru komersantu.

LVRTC vārdā:

Pašvaldības vārdā:

Valdes priekšsēdētājs, prokūrists
J.Bokta

Novada domes priekšsēdētājs
A.Spridzāns

Pielikums Nr.2
līgumam par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta
Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība
lauku reģionos” īstenošanā Nr. 86/2013
Piekļuves punktu saraksts
Nr.
1.

Tehniskās realizācijas veids*
Ārtelpu

2.

Ārtelpu

3.

Ārtelpu

4.

Ārtelpu

5.

Ārtelpu

Adrese
Bērzes pagasta pārvalde, Šķibes ciems 4a, Bērzes
pagasts, Dobeles novads, LV - 3732
Dobeles pagasta Lejasstrazdu pamatskola, Lejasstrazdi,
Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3722
Krimūnu pamatskola, Krimūnu pagasts, Dobeles novads,
LV-3719
J.Čakstes un Pumpuru ielu krutojums, Dobele, Dobeles
nov.
Elektrības un Brīvības ielu krustojums, Dobele, Dobeles
nov.

* - Iekštelpu vai ārtelpu

LVRTC vārdā:

Pašvaldības vārdā:

Valdes priekšsēdētājs, prokūrists
J.Bokta

Novada domes 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
25.04.2013.

Nr.83/4

Par nekustamā īpašuma „Viesturi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 11.aprīlī saņemto Xxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Viesturi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā ar kadastra
numuru 4660 005 0027 3,2 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes
ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Viesturi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Viesturi”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0027, platība 3,2
ha, 2010.gada 1.februārī reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.98 uz Xxxx Xxxxxxx vārda.
2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Viesturi” ar kadastra numuru 4660 005 0027, 3,2 ha
platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Viesturi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 21.marta lēmumu Nr.12. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada
11.aprīlī 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 nekustamajam
īpašumam „Viesturi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4660 005 0027.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 1,6 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,6 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 1,6 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. 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. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,6 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. 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
25.04.2013.

Nr.84/4

Par nekustamā īpašuma „Silmaļi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 16.aprīlī saņemto Xxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Silmaļi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru
4684 007 0051 52,2 ha platībā sadalīšanai trijās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības
projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Silmaļi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Silmaļi”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4684 007 0051, platība
52,2 ha, 1998.gada 22.decembrī reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.108 uz Xxxx Xxxxxx vārda.
2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Silmaļi” ar kadastra numuru 4684 007 0051, 52,2 ha
platībā trijās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Silmaļi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 25.februāra lēmumu Nr.8. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
SIA „Rūķis AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada
3.aprīlī 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 „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Silmaļi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4684 007
0051.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 9,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība;

2.2. zemes vienībai ar platību 1,6 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība;
2.3. zemes vienībai ar platību 41,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 9,2 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. 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. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,6 ha:
3.2.1. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
3.3. zemes vienībai ar platību 41,4 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;
3.1.3. 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
25.04.2013.

Nr.85/4

Par nekustamā īpašuma „Mazpūces”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 25.martā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Mazpūces” (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Mazpūces”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Mazpūces”, kadastra Nr.4680 001 0075 ar kopplatību 14,7 ha
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.120 uz
Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Mazpūces” sastāv no trijām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem: 4680 001 0074, platība 3,5 ha, 4680 001 0075, platība 8,3 ha un 4680 001
0076, platība 2,9 ha. Nekustamā īpašuma „Mazpūces” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Mazpūces” trijos atsevišķos īpašumos.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Mazpūces”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā trijos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0074 3,5 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0075 8,3 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0076 2,9 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.

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
25.04.2013.

Nr.86/4
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 esošajiem Dobeles novada Krimūnu, Naudītes un Bērzes
pagastu teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods
1104) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0107 (platība 0,005 ha), Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā;
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods
1104) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0125 (platība 0,005 ha), Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā;
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 001 0149 (platība 0,06 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
4. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 001 0150 (platība 0,54 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
5. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 001 0151 (platība 0,27 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
6. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 001 0155 (platība 0,9 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
7. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 001 0177 (platība 0,36 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
8. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 002 0104 (platība 1,5 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
9. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 002 0111 (platība 0,72 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
10. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 002 0112 (platība 0,2 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
11. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 002 0113 (platība 0,54 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
12. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 002 0177 (platība 0,2 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
13. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 003 0066 (platība 1,5 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
14. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 003 0067 (platība 2,9 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
15. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 003 0068 (platība 2,6 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
16. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 003 0069 (platība 1,07 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
17. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 003 0070 (platība 0,72 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
18. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 003 0071 (platība 1,25 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
19. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 003 0097 (platība 1,25 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
20. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 004 0039 (platība 0,5 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
21. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 004 0051 (platība 0,2 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
22. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 004 0052 (platība 1,6 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
23. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 004 0062 (platība 0,13 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
24. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve (kods 0908) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 004 0066 (platība 0,1
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
25. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotas dabas
teritorijas (kods 0503) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0177 (platība 0,6
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
26. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve (kods 1003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0178 (platība 0,2
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
27. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve (kods 1003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0181 (platība 2,0
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
28. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve (kods 1003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0182 (platība 0,6
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
29. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
(kods 0901) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0183 (platība 0,8 ha),
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
30. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un

citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0184 (platība 1,7 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā;
31. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve (kods 1003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0206 (platība 0,6
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
32. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve (kods 1003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0207 (platība 0,3
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
33. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve (kods 1003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0208 (platība 0,4
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
34. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods
1104) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0209 (platība 0,1 ha), Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā;
35. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0216 (platība 0,36 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
36. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0217 (platība 0,36 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
37. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0218 (platība 0,45 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
38. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0219 (platība 0,1 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
39. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0220 (platība 0,3 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
40. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0221 (platība 0,81 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
41. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0222 (platība 1,0 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
42. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0223 (platība 0,9 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
43. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve (kods 0701) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0233 (platība
0,2 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
44. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – valsts aizsardzības nozīmes objektu,
drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu
apbūve (kods 0906) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0237 (platība 0,02
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
45. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0245 (platība 0,17 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
46. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0250 (platība 0,54 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
47. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 005 0255 (platība 0,98 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
48. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 006 0111 (platība 1,2 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
49. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 006 0112 (platība 0,4 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
50. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods
1201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0113 (platība 0,5 ha), Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā;
51. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods
1201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0114 (platība 0,1 ha), Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā;
52. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods
1201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0115 (platība 0,5 ha), Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā;
53. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve (kods 1003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0117 (platība 1,5
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
54. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 006 0124 (platība 1,1 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
55. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 006 0125 (platība 1,0 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
56. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 006 0126 (platība 1,9 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
57. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 006 0127 (platība 0,1 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
58. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve (kods 1003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0130 (platība 0,97
ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
59. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0150 (platība 1,4 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā;
60. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 006 0174 (platība 0,3 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
61. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 006
0183 (platība 0,06 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
62. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra

apzīmējumu 4672 007 0087 (platība 1,4 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
63. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 007 0088 (platība 0,6 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
64. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 007 0089 (platība 1,2 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
65. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 007 0096 (platība 2,7 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
66. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 008 0056 (platība 4,9 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
67. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 008 0057 (platība 1,5 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
68. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4672 008 0058 (platība 2,6 ha), Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
69. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
(kods 0901) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0155 (platība 3,27 ha),
Naudītes pagastā, Dobeles novadā;
70. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0071 (platība 0,5 ha), Bērzes
pagastā, Dobeles novadā.

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
25.04.2013.

Nr.87/4
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 14 prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Bērzes pagasta
teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0197 (platība 0,3068 ha),
Bērzes pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
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Nr.88/4
Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT precizēto platību:
1. 3,63 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0836, kura ietilpst
īpašuma „Kaķenieku darbnīcas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
2. 10,0 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0131, kura ietilpst
īpašuma „Ezerkalni”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
3. 14,3 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4680 004 0013, kura ietilpst
īpašuma „Purenes”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
4. 1,44 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4684 007 0144, kura ietilpst
īpašuma „Silmaļi-Dīķīši”, Penkules pagastā, Dobeles novadā sastāvā.

Priekšsēdētājs
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Nr.89/4
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Teiksmas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4672 002 0089 ar platību 19,3 ha trīs atsevišķus īpašumus:
1.1. zemesgabalu „Teiksmas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4672
002 0089 ar platību 9,3 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.2. zemesgabalu 5,5 ha platībā, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas
mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.3. zemesgabalu 4,5 ha platībā, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas
mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Purenes”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4680 004 0013 ar platību 14,3 ha divus atsevišķus īpašumus:
2.1. zemesgabalu „Purenes”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4680
004 0013 ar platību 12,4 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. zemesgabalu 1,9 ha platībā, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas
mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Airenes”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar
kadastra numuru 4668 003 0619 ar platību 14,3 ha deviņus atsevišķus īpašumus:
3.1. zemesgabalu „Airenes”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4668
003 0619 ar platību 1,1 ha un kadastra apzīmējums 4668 003 0622 ar platību 1,2 ha, nosakot
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
3.2. zemesgabalu 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0205, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501);
3.3. zemesgabalu 0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0207, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501);
3.4. zemesgabalu 0,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0215, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501);
3.5. zemesgabalu 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0620, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601);

3.6. zemesgabalu 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0621, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501);
3.7. zemesgabalu 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0623, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501);
3.8. zemesgabalu 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0628, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501);
3.9. zemesgabalu 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0644, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
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Nr.90/4
Par zemesgabalu apvienošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
APVIENOT nekustamos īpašumus: „Taciņas”, kadastra apzīmējums 4646 010 0249,
platība 1,84 ha un „Koļas”, kadastra apzīmējums 4646 010 0252, platība 2,10 ha, kas atrodas Auru
pagastā, Dobeles novadā, un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 3,94 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4646 010 0249 (lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība 0101) nosaukumu „Taciņas”, Auru pagasts, Dobeles novads.
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Nr.__/4
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Auru, Krimūnu, Naudītes un Zebrenes pagastu dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas un Dobeles novada domes noslēgtajiem dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu pirkuma
līgumiem, ievērojot to, ka dzīvojamās mājās privatizēti visi dzīvokļi un neapdzīvojamās telpas, un
to īpašniekiem nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IZBEIGT pašvaldības īpašuma tiesības uz Dobeles novada pašvaldībai piederošajiem
nekustamajiem īpašumiem:
1.1. Priežu ielā 5, Gardenē, Auru pagastā;
1.2. Gardenes ielā 5, Gardenē, Auru pagastā;
1.3. Gardenes ielā 13, Gardenē, Auru pagastā;
1.4. Pētera Upīša ielā 1, Ceriņos, Krimūnu pagastā;
1.5. „Lāčplēši”, Krimūnās, Krimūnu pagastā;
1.6. „Pārupmaikužas”, Krimūnu pagastā;
1.7. „Ziedugravas 4”, Naudītē, Naudītes pagastā;
1.8. „Mazkalnēji”, Zebrenes pagastā;
1.9. Puķu ielā 3, Dobelē.
2. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai veikt darbības lēmuma
1.punktā minēto īpašumu tiesību nostiprinājumu dzēšanai Dobeles zemesgrāmatu nodaļā.
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Nr.__/4
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

Dobeles novada pašvaldība 2013.gada 4.aprīlī ir saņēmusi Dānijas pilsoņa Xxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxiesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu
zemesgabala „Mazstrautiņi”, kas atrodas Naudītes pagastā, Dobeles novadā iegūšanai īpašumā.
Dobeles novada dome, izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Iesniegumam pievienota nekustamā īpašuma zemesgrāmatu apliecības kopija un darījuma
akts – 2013.gada 25.martā noslēgts pirkuma līgums, saskaņā ar kura nosacījumiem nekustamā
īpašuma „Mazstrautiņi”, kas atrodas Naudītes pagastā Dobeles novadā, īpašnieks Xxxxx Xxxxxx,
dzīvo xxxxxxxx, pārdod Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx zemesgabalu 7,5 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 4680 001 0073. Atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā, nekustamais īpašums
„Mazstrautiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0073, sastāv
no zemesgabala ar platību 7,5 ha un saskaņā ar Dobeles novada Naudītes pagasta teritorijas
plānojumu minētā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Personas tiesības iegūt īpašumā zemi lauku apvidos reglamentē likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 28.panta noteikumi. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka pārejas posmā
no 2004.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim zemi var iegūt īpašumā saskaņā ar Civillikumu un
citiem likumiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā
kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs
gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību.
Iesniedzējs raksta, ka līdz šim Latvijā ir aktīvi nodarbojies ar lauksaimniecību, būdams SIA
„Agro Duo”, kuras pamatdarbības veids ir graudaugu un citu neklasificētu lauksaimniecības
kultūru audzēšana, lauksaimnieciskie pakalpojumi, lopkopība u.c., valdes priekšsēdētājs jau no
2005.gada 15.aprīļa, un Dānijas kapitālsabiedrības Agro Duo ApS, kurai 100% pieder SIA „Agro
Duo”, dalībnieks ar 50% kapitāla daļām. Iesniegumam pievienota izdruka no Lursoft datu bāzes.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx vēlas uzsākt individuālu lauksaimniecisko darbību kā
pašnodarbinātais zemnieks un šajā sakarā ir veicis nepieciešamās sagatavošanās darbības, tai skaitā
uzsācis vairāku īpašumu apsaimniekošanu, iegādājies lauksaimniecības tehniku, kā arī nopircis
vairākus zemes īpašumus. Iesniedzējs apliecina, ka, būdams SIA „Agro Duo” dalībnieks un valdes
loceklis, ir ieguvis nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai sekmīgi nodarbotos ar graudkopību
individuāli un viņam ir atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība.
Pamatojoties uz 2005.gada 14.novembra pirkuma līgumu, iegādāts dzīvokļa īpašums
xxxxxxxx, kas arī ir iesniedzēja faktiskā dzīvesvieta. Apliecinājumam pievienota zemesgrāmatu
apliecības kopija. Imigrācijas likuma 5.pants nosaka, ka ārzemniekam ir tiesības uzturēties Latvijas
Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, ja viņš saņēmis
vīzu, pamatojoties uz šā likuma 11.panta otro daļu, vai uzturēšanās atļauju. Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija noteikumu Nr.586 „Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas
Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un
viņu ģimenes locekļi”, kas izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 69.pantu, 12.punktā noteikts, ka

Savienības pilsonis un viņa ģimenes loceklis ir tiesīgs ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā līdz
90 dienām, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, ja viņam ir derīgs ceļošanas dokuments. Savukārt,
noteikumu 18.punktā noteikts, ja Savienības pilsonis vēlas uzturēties Latvijas Republikā ilgāk nekā
90 dienas, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, viņš reģistrējas Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē un saņem reģistrācijas apliecību. Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta
pirmās daļas 3.punktam, pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas
Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir
saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību.
Ievērojot iepriekš teikto, secināms, ja ārvalstniekam Latvijā ir pastāvīga dzīvesvieta, tad viņam
vietējā pašvaldībā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāveic savas dzīvesvietas deklarācija.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Dobeles nodaļas 2007.gada 28.augusta lēmumu
Nr.72 Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx izsniegta reģistrācijas apliecība Nr.xxxxxx. Saņemot reģistrācijas
apliecību, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx mutiski deklarējis savu dzīvesvietu xxxxxxxxx.
Kā turpmāko iegūtā nekustamā īpašuma „Mazstrautiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā
izmantošanas mērķi iesniedzējs norāda lauksaimniecisko darbību.
Ievērojot iepriekš teikto, secināms, ka iestājušies visi likuma „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 28.panta trešajā daļā minētie apstākļi, lai pašvaldība dotu piekrišanu Xxxx Xxxxx
Xxxxxx iegūt īpašumā zemi.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas nosaka,
ka novada dome dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes turpmākās izmantošanas
mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma noteikumiem, un
ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā minētie ierobežojumi, un Administratīvā procesa likuma
65.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Xxxxx Xxxx Xxxxx iegūst īpašumā zemesgabalu „Mazstrautiņi”, Naudītes
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0073, platība 7,5 ha.
2. 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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Nr.93/4
Par ciema statusa atcelšanu

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmo daļu un
spēkā esošos Dobeles novada Bikstu, Dobeles, Krimūnu, Naudītes un Penkules pagastu teritorijas
plānojumus, Dobeles novada dome NOLEMJ:
ATCELT ciema statusu šādām apdzīvotām vietām Dobeles novadā:
1. „Bikstu stacija”, Bikstu pagastā;
2. „Jaunā māja”, Bikstu pagastā;
3. „Līvi”, Bikstu pagastā;
4. „Mazbiksti”, Bikstu pagastā;
5. „Upenieki”, Bikstu pagastā;
6. „Bērzbeķe”, Dobeles pagastā;
7. „Bitenieki”, Dobeles pagastā;
8. „Galenieki”, Dobeles pagastā;
9. „Degu muiža”, Krimūnu pagastā;
10. „Lauciņi”, Krimūnu pagastā;
11. „Parūķis”, Krimūnu pagastā;
12. „Līdumi”, Naudītes pagastā;
13. „Ābeles”, Penkules pagastā;
14. „Ālave”, Penkules pagastā;
15. „Baldonas”, Penkules pagastā;
16. „Ezeriņi”, Penkules pagastā;
17. „Sējas”, Penkules pagastā;
18. „Skujaine”, Penkules pagastā;
19. „Vecvagares”, Penkules pagastā.
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Nr.94/4
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu un Dobeles novada domes 2010.gada 25.marta
lēmumu Nr.72/5 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksas minimālajiem apmēriem”,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IZNOMĀT uz 10 gadiem biedrībai „Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei”, reģistrācijas
Nr.40008208288 juridiskā adrese: Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads,
LV-3717, apbūvēta zemesgabala Ceriņu ielā 9, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā,
(kadastra apzīmējums 4668 003 0252) daļu 0,1 ha platībā rotaļu, sporta un fiziskās attīstības rīku
izvietošanai.
2. Lēmuma 1.punktā minēto īpašumu nomniekam:
2.1. būvprojektus, būvdarbu tāmes, ieguldījumu dokumentus un citus ar būvniecību saistītos
dokumentus saskaņot ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi;
2.2. objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.
3. NOTEIKT zemesgabala nomas maksu 1,5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma
nodokli 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
25.04.2013.

Nr.95/4
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu un 5.panta sesto daļu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. NODOT biedrībai „Sieviešu klubs „Liepas””, reģistrācijas numurs 50008966591,
bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem nedzīvojamās telpas „Ielejās”, Penkulē, Penkules pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 4684 004 0180 001 007, 35,0 kv.m. platībā un daļu no
koplietošanas telpām 29,0 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 4684 004 0180 001 902.
2. NOSLĒGT ar biedrību „Sieviešu klubs „Liepas”” patapinājuma līgumu.

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
25.04.2013.

Nr.96/4

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.115/5 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” un lēmumā Nr.116/5 „P ar zemes piekritību Dobeles novada
pašvaldībai”
Dobeles novada dome, ievērojot 2013.gada 18.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā saņemto
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Akadēmijas iela 19, Jelgava,
LV-3001, iesniegumu par Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmuma Nr.115/5 „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” daļas, kas attiecas uz zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Xxxx Xxxxxx, atcelšanu un to, ka Xxxx Xxxxxx, saskaņā ar likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 14.pantā un ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
20.panta ceturtajā daļā noteikto, ir iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā
īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus uz mantojamo zemi „Jojas”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā 21,7 ha kopplatībā, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.115/5 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” grozījumu un svītrot 1.19. un 1.20. punktus.
2. IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.116/5 „Par zemes
piekritību Dobeles novada pašvaldībai” grozījumu un svītrot 2.34. un 2.35. punktus.

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
25.04.2013.

Nr.97/4

Par Dobeles novada domes 2013.gada 28.februāra lēmuma Nr.33/2 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu” atcelšanu
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešajā un piektajā daļā
noteikto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu Dobeles novada
dome NOLEMJ:
ATCELT Dobeles novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr.33/2 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu”.

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
25.04.2013.

Nr.98/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Meža prospektā 29, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par pašvaldībai
piederoša dzīvokļa Nr.14 Meža prospektā 29, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums Meža prospektā 29, Dobelē, Dobeles novadā, sastāvošs no
zemesgabala 2002 kv.m. platībā ar kadastra numuru 4601 014 5335 un uz tā esošas trīsstāvu
dzīvojamās mājas ar kopējo platību 1641 kv.m., reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 635 uz Dobeles pilsētas pašvaldības vārda.
Dzīvokļa Nr.14 Meža prospektā 29 platība ir 32,6 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts.
SIA „VCG ekspertu grupa” novērtējums dzīvoklim ir Ls 3000,00 (trīs tūkstoši lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.14 Meža prospektā
29, Dobelē, Dobeles novadā, 32,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 326/11104 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 3200,00 (trīs
tūkstoši divi simti lati).
UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
25.04.2013.

Nr.99/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par pašvaldībai
piederoša dzīvokļa Nr.1 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums „Oliņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no divstāvu
dzīvojamās mājas ar kopējo platību 260,9 kv.m. un kūts ar kopējo platību 223,5 kv.m., kadastra
numurs 4654 505 0001, reģistrēts Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma numurs 210 uz Bikstu pagasta pašvaldības vārda.
Dzīvokļa Nr.1 „Oliņās” platība ir 33,7 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 340,00 (trīs simti četrdesmit
lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.1 „Oliņās”, Bikstu
pagastā, Dobeles novadā, 33,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 337/2609 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 450,00 (četri
simti piecdesmit lati).
UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
25.04.2013.

Nr.100/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.2 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
īrnieces Xxxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar kopējo
platību 35,7 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību Ls 360,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
35,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 357/2609 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 420,00 (četri
simti divdesmit lati).

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
25.04.2013.

Nr.101/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.3 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar kopējo
platību 36,4 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību Ls 360,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.3 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
36,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 364/2609 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 420,00 (četri
simti divdesmit lati).

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
25.04.2013.

Nr.102/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.4 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
īrnieka Xxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto vienistabas dzīvokli ar kopējo
platību 32,5 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību Ls 330,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.4 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
32,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 325/2609 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts Xxxx Xxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 400,00 (četri
simti lati).

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
25.04.2013.

Nr.103/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.5 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto vienistabas dzīvokli ar kopējo
platību 32,5 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību Ls 330,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.5 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
32,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 325/2609 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts Xxxx Xxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 400,00 (četri
simti lati).

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
25.04.2013.

Nr.104/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.6 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
īrnieces Xxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto vienistabas dzīvokli ar kopējo
platību 29,7 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību Ls 300,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.6 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
29,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 297/2609 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts Xxxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 360,00 (trīs
simti sešdesmit lati).

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
25.04.2013.

Nr.105/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.7 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
īrnieka Xxxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto vienistabas dzīvokli ar kopējo
platību 28,7 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību Ls 290,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.7 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
28,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 287/2609 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts Xxxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 350,00 (trīs
simti piecdesmit lati).

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
25.04.2013.

Nr.106/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.8 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
īrnieka Xxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto vienistabas dzīvokli ar kopējo
platību 31,7 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību Ls 320,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.8 „Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
31,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 317/2609 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 380,00 (trīs
simti astoņdesmit lati).

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
25.04.2013.

Nr.107/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Lauku ielā 1, Krimūnās, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.2 Lauku ielā 1, Krimūnās, Krimūnu pagastā
Dobeles novadā īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto trīsistabu
dzīvokli ar kopējo platību 74,0 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto
nekustamā īpašuma tirgus vērtību Ls 1500,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2 Lauku ielā 1, Krimūnās, Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā, 74,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma
740/11813 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Xxxx Xxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 2100,00 (divi
tūkstoši viens simts lati).

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
25.04.2013.

Nr.108/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.1 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā īrnieces Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto trīsistabu dzīvokli ar
kopējo platību 77,1 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma
tirgus vērtību Ls 1200,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā, 77,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 771/2330
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 2400,00 (divi
tūkstoši četri simti lati).

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
25.04.2013.

Nr.109/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.2 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā īrnieces Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar
kopējo platību 53,0 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma
tirgus vērtību Ls 800,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā, 53,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 530/2330
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Xxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 1650,00 (viens
tūkstotis seši simti piecdesmit lati).

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
25.04.2013.

Nr.110/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Ustupjos”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.2 „Ustupjos”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar
kopējo platību 46,8 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma
tirgus vērtību Ls 800,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2 „Ustupjos”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,
46,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 4680/19020 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 1350,00 (viens
tūkstotis trīs simti piecdesmit lati).

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
25.04.2013.

Nr.111/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 24, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 17.janvārī saņemts Xxxx Xxxxx, personas kods
xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošo
zemesgabalu Zemgales ielā 24, Dobelē, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, KONSTATĒ:
uz zemesgabala atrodas Xxxx Xxxxxx īpašumā esošā dzīvojamā māja Zemgales ielā 24 un
palīgēka;
- 2012.gada 2.janvārī pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar Xxxx Xxxxxx par
zemesgabala 1200 kv.m. platībā Zemgales ielā 24, Dobelē, Dobeles novadā iznomāšanu;
- apbūvēts zemesgabals Zemgales ielā 24, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4601 015
6330, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.1000 0051 9812 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. Zemesgabala platība
– 1158 kv.m.;
- sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam Zemgales ielā 24, Dobelē,
Dobeles novadā ir Ls 3000,00.
-

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,
5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta ceturto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATSAVINĀT nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu Zemgales ielā 24, Dobelē,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 015 6330, 1158 kv.m. platībā, pārdodot to Xxxx Xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 3600,00 (trīs
tūkstoši seši simti lati).

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
25.04.2013.

Nr.112/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 401”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par nekustamā
īpašuma „Pokaiņi Nr.401”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pokaiņi Nr.401”, Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 009 0401 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 9795 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 0,0620 ha.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 800,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pokaiņi
Nr.401”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 009 0401, 0,0620 ha
platībā.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 1000,00
(viens tūkstotis lati).
UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
25.04.2013.

Nr.113/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīpenes”, Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par
nekustamā īpašuma „Pīpenes”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pīpenes”, Auru pagastā, Dobeles novadā
ar kadastra Nr.4646 008 0121 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 9440 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 0,73 ha.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 1500,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pīpenes”, Auru
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 008 0121, 0,73 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 2000,00 (divi
tūkstoši lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

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
25.04.2013.

Nr.114/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vidiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par
nekustamā īpašuma „Vidiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Vidiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā
ar kadastra Nr.4646 009 0052 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 9439 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 0,5 ha.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 900,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Vidiņi”, Auru
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 009 0052, 0,5 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 1250,00 (viens
tūkstotis divi simti piecdesmit lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
25.04.2013.

Nr.115/4

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Auziņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par
nekustamā īpašuma „Auziņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Auziņas”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4654 005 0259 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 9813 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 0,78 ha.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 1600,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Auziņas”, Bikstu
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4654 005 0259, 0,78 ha platībā (kadastra
apzīmējums 4654 005 0121).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 2500,00 (divi
tūkstoši pieci simti lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
25.04.2013.

Nr.116/4
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 - neizīrēta
vienistabas dzīvokļa Nr.14 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra
Nr.4680 005 0050 001 013, 31,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma
312/12263 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala izsoles rezultātus un pārdot
minēto īpašumu Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu Ls 830,00.
2.
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta
divistabu dzīvokļa Nr.16 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4601 900 2517
009 016, 61,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 618/13710
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu īpašumu
Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu Ls 3030,00, pirkuma līgumā nosakot
samaksas termiņu līdz 2018.gada 31.maijam.
3.
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Akoti”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 009 0056, 2,01 ha platībā,
iznomāts līdz 2016.gada 31.decembrim, izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu Dobeles
rajona Auru pagasta zemnieku saimniecībai “Arāji”, reģ. Nr.48501018589, par nosolīto cenu Ls
4050,00, pirkuma līgumā nosakot samaksas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.
4.
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Marijas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 010 0282, 1,88 ha
platībā, iznomāts līdz 2016.gada 31.decembrim, izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu
Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecībai “Arāji”, reģ. Nr.48501018589, par nosolīto
cenu Ls 4050,00, pirkuma līgumā nosakot samaksas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.
5.
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Bullīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4654 002 0058, 2,26 ha
platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu akciju sabiedrībai “Kurzemes ciltslietu un
mākslīgās apsēklošanas stacija”, reģ.Nr.40003017085, par nosolīto cenu Ls 3050,00.
6.
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Rāviņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4654 006 0184, 3,54 ha
platībā, iznomāts līdz 2018.gada 31.decembrim, izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu

Dobeles rajona Bikstu pagasta zemnieku saimniecība „Muldas”, reģ. Nr.48501013011, par
nosolīto cenu Ls 6150,00.
7.
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta
vienistabas dzīvokļa Nr.8 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra
Nr.4680 005 0050, 40,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 400/12263
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala izsoles rezultātus un pārdot minēto
īpašumu Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu Ls 1030,00, pirkuma līgumā nosakot
samaksas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

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
25.04.2013.

Nr.117/4
Par morālā kaitējuma atlīdzināšanu

2013.gada 14.aprīlī Dobeles novada pašvaldība saņēma Xxxxx Xxxxxx, dzīvojoša
xxxxxxxxx iesniegumu par nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšanu Ls xxxxx apmērā, kas nodarīts
ar Dobeles novada domes faktisko rīcību - neatbildot pēc būtības.
Iesniedzējs uzskata, ka Dobeles novada Pašvaldības policija nav izpildījusi Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas,
noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek
elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un
fiziskajām un juridiskajām personām” 17.punkta prasības - vienas darbdienas laikā nav nosūtījusi
paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras
dokuments nosūtīts iestādei.
Domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz Pašvaldības policijas skaidrojumiem un tās rīcībā
esošajiem dokumentiem, informējis iesniedzēju par to, ka atbildes uz elektroniski saņemtajiem
iesniegumiem sniegtas normatīvos aktos noteiktajos termiņos, kā arī, ka paziņojumu par
elektroniskā dokumenta saņemšanu nosūtīt nav iespējams, jo šāda informācija netiek glabāta. To
atzīst arī pats iesniedzējs.
Tādējādi iesniedzējam nav nodarīts morālais kaitējums, jo nav aizskartas viņa tiesības vai
tiesiskās intereses un nepastāv tieša cēloņsakarība - objektīva saikne starp iestādes rīcību un tās
radītajām laika ziņā sekojošām zaudējumu nodarošām sekām. Iesniedzējs rajona tiesā apstrīdējis
Pašvaldības policijas priekšnieka lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, saņēmis normatīvos
aktos noteiktos termiņos atbildes uz iesniegumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas likuma 5., 6., 9.pantu, 11.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 89.pantu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NORAIDĪT Xxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxx-xxxxx, prasījumu par morālā kaitējuma Ls xxxxx
apmērā atlīdzināšanu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas iela 19, LV – 3007, saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmā daļā noteikto.

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
25.04.2013.

Nr.118/4

Par aizņēmumu Valsts kasē Zaļās ielas asfalta seguma atjaunošanai Dobelē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par Valsts budžetu 2013.gadam” 20.panta 3.punktu, un
2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt
aizņēmumu Valsts kasē 70 764 LVL apmērā ārkārtas situācijas novēršanai – Zaļās ielas
asfalta seguma atjaunošanai Dobelē (aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gads). Paredzēt
aizņēmuma atmaksu, sākot ar 2014.gada jūniju, aizņēmumu atmaksāt līdz 2024.gada
jūnijam.
2. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

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
25.04.2013.

Nr.119/4
Par aizņēmumu Valsts kasē Mežinieku pamatskolas ēkas renovācijai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par Valsts budžetu 2013.gadam” 20.panta 3.punktu, un
2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt
aizņēmumu Valsts kasē 44357 LVL apmērā investīcijām izglītības iestādē – Mežinieku
pamatskolas ēkas renovācijai (aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gads). Paredzēt aizņēmuma
atmaksu, sākot ar 2014.gada jūniju, aizņēmumu atmaksāt līdz 2019.gada jūlijam.
2.Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
3.Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

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
25.04.2013.

Nr.120/4

Par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2012.gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”" 21.panta pirmās daļas otro punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības konsolidēto 2012.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
Bilances kopsumma
LVL 50 284 585
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
LVL 1 272 710

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
25.04.2013.

Nr.121/4

Par projekta iesnieguma „Bērnu rotaļu laukuma izveides 1.kārta Dobeles novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”” iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.apakšpunktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveides 1.kārta Dobeles novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”” (turpmāk – projekts) iesniegumu Dobeles rajona lauku
partnerības izsludinātajā projektu iesniegumu atlases 7.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas
2009. - 2013.gadam pasākumam „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, nosakot kopējo projekta finansējumu 12 014,11 LVL (ar
pievienotās vērtības nodokli), t.sk. ELFLA finansējums – 8 936,12 LVL, kas sastāda 90% no
projekta attiecināmo izmaksu summas, Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 3 077,99
LVL.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Attīstības un plānošanas nodaļai pieprasīt avansa
maksājumu 20 % apmērā no projekta kopējā attiecināmo izmaksu finansējuma.

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
25.04.2013.

Nr.122/4

Par projekta „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novada Bikstu pagastā”
iesnieguma iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novada Bikstu
pagastā” (turpmāk – projekts) iesniegumu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā projektu
iesniegumu atlases 7.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009.-2013.gadam pasākumam
„Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”, nosakot kopējo projekta finansējumu 10 000 LVL ar pievienotās vērtības nodokli, t.sk.,
ELFLA finansējums – 7 438,01 LVL, kas sastāda 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas,
Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 2 561,99 LVL.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Attīstības un plānošanas nodaļai pieprasīt avansa
maksājumu 20 % apmērā no projekta kopējā attiecināmo izmaksu finansējuma.

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
25.04.2013.

Nr.123/4

Par projekta „Apgaismošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles pilsētas kultūras
namā” iesnieguma iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Apgaismošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles pilsētas
kultūras namā” (turpmāk – projekts) iesniegumu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā
projektu iesniegumu atlases 7.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009.-2013.gadam
pasākumam „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”, nosakot kopējo projekta finansējumu 11 985,20 LVL ar pievienotās vērtības
nodokli, t.sk., ELFLA finansējums – 8 914,61 LVL, kas sastāda 90% no projekta attiecināmo
izmaksu summas, Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 3 070,59 LVL.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Attīstības un plānošanas nodaļai pieprasīt avansa
maksājumu 20 % apmērā no projekta kopējā attiecināmo izmaksu finansējuma.

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
25.04.2013.

Nr.124/4

Par projektu iesniegumu „Tirgus kiosku iegāde amatnieku un mājražotāju gadatirgu
nodrošinājumam” iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 10.punktu un Ministru
kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.apakšpunktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Tirgus kiosku iegāde amatnieku un mājražotāju gadatirgu
nodrošinājumam” (turpmāk – projekts) iesniegumu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā
projektu iesniegumu atlases 7.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009. - 2013.gadam
pasākumam „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” rīcībā „Sadzīves un amatniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, jaunu
pakalpojumu veidošana, mazās ražošanas attīstība vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes
nodrošināšanai un nodarbinātības veicināšanai”, nosakot kopējo projekta finansējumu 9953,68
LVL ar PVN, t.sk. ELFLA finansējums 7403,56 LVL, kas sastāda 90% no projekta attiecināmo
izmaksu summas, Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 2550,12 LVL.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Attīstības un plānošanas nodaļai pieprasīt avansa
maksājumu 20% apmērā no projekta kopējā attiecināmo izmaksu finansējuma.

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
25.04.2013.

Nr.125/4

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Sporta aprīkojuma iegāde aktīva dzīvesveida
sekmēšanai bērniem un jauniešiem” realizācijai
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un
Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr.06.6/211/1579 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
PIEŠĶIRT biedrībai „Sporta klubs „AQUATICS” projekta „Sporta aprīkojuma iegāde
aktīva dzīvesveida sekmēšanai bērniem un jauniešiem” realizācijai līdzfinansējumu Ls 668,68 (seši
simti sešdesmit astoņi lati 68 santīmi) apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām.

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
25.04.2013.

Nr.126/4

Par projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai
Dobeles novada izglītības iestādēs” iesniegumu iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu un Izglītības un
zinātnes ministrijas (turpmāk – IzM) izsludināto projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde
mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta
īstenošanai Dobeles novada izglītības iestādēs” (turpmāk – projekts) iesniegumu IzM izsludinātajā
projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai
izglītības iestādēs” par sporta inventāra iegādi 5 (piecām) novada izglītības iestādēm, nosakot
kopējo projekta finansējumu 5 966,20 LVL ar pievienotās vērtības nodokli, t.sk., IzM finansējums
– 2 983,10 LVL, kas sastāda 50% no projekta attiecināmo izmaksu summas, Dobeles novada
pašvaldības līdzfinansējums – 2 983,10 LVL.
2. Iesniegt projekta „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta
īstenošanai Dobeles novada izglītības iestādēs” (turpmāk – projekts) iesniegumu IzM izsludinātajā
projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai
izglītības iestādēs” par sporta inventāra iegādi 4 (četrām) novada izglītības iestādēm, nosakot
kopējo projekta finansējumu 5 375,80 LVL ar pievienotās vērtības nodokli, t.sk., IzM finansējums
– 2 687,90 LVL, kas sastāda 50% no projekta attiecināmo izmaksu summas, Dobeles novada
pašvaldības līdzfinansējums – 2 687,90 LVL.
3. Projektu apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektu īstenošanai nepieciešamo
finansējumu no pašvaldības budžeta.

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
25.04.2013.

Nr.127/4
Par Dobeles novada vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ģeotelpiskās
informācijas likuma 12.panta septīto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497
„Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 5., 64.punktu un 15.1.1.apakšpunktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
VEIKT pirmreizējo Dobeles novada vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu līdz
2013.gada 31.decembrim.

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
25.04.2013.

Nr.128/4
Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
galīgās redakcijas apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 92.1. un
93.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju
un iepazīstināt ar to sabiedrību.
2. NOTEIKT sabiedrības informēšanas termiņu no 2013.gada 2.maija līdz 2013.gada
23.maijam.

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
25.04.2013.

Nr.129/4

Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 21.panta pirmo
un trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam gala
redakciju.

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
25.04.2013.

Nr.130/4
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. LŪGT Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
sniegt SIA „Dobeles ūdens”, kurā 100% kapitāla daļu pieder Dobeles novada
pašvaldībai, galvojumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 875 546 LVL (astoņi simti
septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit seši lati) apmērā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē” realizācijai.
2. Aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gada jūnijs, aizņēmuma atmaksu paredzot sākot no
2014.gada jūnija, atmaksājot to līdz 2033.gada jūnijam ar Valsts kases noteikto
procentu likmi aizņēmuma līguma noslēgšanas dienā.
3. ATCELT Dobeles novada domes 2010.gada 27.maija lēmumu Nr.135/8 „Par
galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens””.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

