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Nr.11

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta plkst. 14.02
Sēdi vada:
Protokolē:

novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS,
ALDIS CĪRULIS, VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE,
EDGARS LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, GUNTIS
SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA
Sēdē nepiedalās deputāti: SARMĪTE DUDE - iemesls: darba darīšanas, EDĪTE KAUFMANE
– personīgs iemesls, VIESTURS REINFELDS – iemesls: izbraucis ārpus Latvijas
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektora vietnieks
GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, vecākā
konsultante DZINTRA MATISONE, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA,
Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
SANDRA RASIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS
SIRSONIS, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, datortīklu administrators GINTS
DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore Ligita Dāvidsone
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties elektroniskajā
balsošanas sistēmā. Reģistrācija nenotiek sistēmas darbības traucējumu dēļ.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu,
balsojot ar roku.
Darba kārtība:
1.(271/11)

Par nekustamā īpašuma “Kurbadi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu

2.(272/11)

Par nekustamā īpašuma “Melderi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

3.(273/11)

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

4.(274/11)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

5.(275/11)

Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai

6.(276/11)

Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu.

7.(277/11)
8.(278/11)
9.(279/11)
10.(280/11)
11.(281/11)
12.(282/11)
13.(283/11)
14.(284/11)
15.(285/11)
16.(286/11)
17.(287/11)
18.(288/11)
19.(289/11)
20.(290/11)
21.(291/11)

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.71 Meža prospektā 4, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 20, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Skolas ielā 3, Krimūnās,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērvetes iela 5A Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala “Iebraucamais ceļš pie Ausmas
ielas 1B” Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 154” Auru pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi Nr.35” Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Celmāji” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atkārtotu izsoli
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža Peizes” Bērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par autobusu pieturu paviljonu un tilta Bērzes pagastā, Dobeles novadā nodošanu
valstij
Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un
investīciju plāna aktualizāciju
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā Nr.47/2
„Par Pašvaldības finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas
komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu”
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā
Nr.371/14 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu

1.
Par nekustamā īpašuma „Kurbadi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kurbadi” Bērzes pagastā zemes vienības
Spodrības ielā 6, Dobelē 9,9068 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma
lietošanas mērķus un apgrūtinājumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.271/11
pielikumā)
2.
Par nekustamā īpašuma “Melderi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Melderi” Dobeles pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopplatību 10,07 ha,
sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
23.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.272/11
pielikumā)
3.
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Skuju ceļš” Krimūnu pagastā zemes vienības ar platību 0,90 ha sadalīšanu divos atsevišķos
īpašumos, nosakot zemes lietošanas mērķus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.273/11 pielikumā)
4.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanos 7 zemes lietotājiem, ņemot vērā Valsts Zemes dienesta sniegto
informāciju.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka lauku apvidus
zemes pastāvīgajiem lietotājiem izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, ja līdz
2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums, un 25.panta otrajā
daļā noteikto, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā
daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar
likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
tās lietošanā bijušo zemi, kā arī minētā likuma 25.panta ceturto un piekto daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.274/11 pielikumā)
5.
Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma
projektu par to, ka pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā uz Dobeles novada
pašvaldības vārda 15 apbūvēti lauku apvidus zemesgabali; par 5 no tiem noslēdzami zemes
nomas līgumi.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktā, 3.panta otrās daļas 1.punktā un
3.panta piektās daļas 1.punktā noteiktajam, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR –
(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.275/11 pielikumā)
GINTS DZENIS informē, ka elektroniskās balsošanas sistēmas darbība atjaunota.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties elektroniskajā
balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Balsošana turpinās elektroniskajā sistēmā.
6.
Par zemes vienību precizētās platības aptiprināšnu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piekrītošo 44 nekustamo īpašumu Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes un
Zebrenes pagastos sastāvā esošu zemes vienību precizēto platību apstiprināšanu, pamatojoties
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem un ņemot vērā
uzmērīšanas dabā rezultātus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.276/11 pielikumā)
7.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.71 Meža prospektā 4, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.71 Meža prospektā 4, Dobelē atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa
īrnieces meitai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.277/11 pielikumā)
8.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 20, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 20, Gardenē, Auru pagastā
atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa
īrniecei.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.278/11 pielikumā)
9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.9 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu
pagastā pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā.
Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.279/11 pielikumā)
10.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērvetes iela 5A Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Tērvetes ielā 5A, Dobelē 1218 kv.m
platībā atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to
fiziskām personām, kuru tiesiskajā valdījumā atrodas uz zemesgabala esošā dzīvojamā ēka.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.280/11 pielikumā)
11.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala “Iebraucamais ceļš pie
Ausmas ielas 1B”, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā
īpašuma - neapbūvēta zemesgabala “Iebraucamais ceļš pie Ausmas ielas 1B”, Dobelē 265 kv.m.
platībā atsavināšanu, nosakot zemesgabalam starpgabala statusu un pārdodot atklātā izsolē;
pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt
nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.281/11 pielikumā)

12.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 154”
Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Jaunzemnieki 154”, Auru pagastā
0,1098 ha platībā atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu
pārdodot to bijušā zemes lietotāja mantiniecei, ar kuru noslēgts zemes nomas līgums.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
7.punktu, 8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.282/11 pielikumā)

13.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi Nr.35” Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pokaiņi Nr.35” Krimūnu pagastā
0,0725 ha platībā pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai
apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs 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 un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.283/11 pielikumā)

14.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Celmāji” Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atkārtotu izsoli
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Celmāji” Bērzes pagastā 1,29 ha
platībā pārdošanu atkārtotā atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai
apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.

Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta
septīto daļu un 9.panta otro daļu un 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.284/11
pielikumā)
15.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža Peizes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederoša
īpašuma - viendzīvokļa dzīvojamās mājas “Meža Peizes” Bērzes pagastā 148,7 kv.m. platībā
atsavināšanu, par noteikto pirkuma maksu pārdodot to SIA “JTT”, kas izmantojusi pirmpirkuma
tiesības, jo dzīvojamā māja „Meža Peizes” atrodas uz SIA “JTT” īpašumā esošas zemes “Lauku
Peizes” Bērzes pagastā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta otro daļu, 14.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR –
(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.285/11 pielikumā)
16.
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par notikušo pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu - apbūvēta zemesgabala “Stīgas” Penkules pagastā 3,03 ha
kopplatībā, neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.29 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā un
neapbūvēta zemesgabala “Pokaiņi 64” Krimūnu pagastā 0,0452 ha platībā izsoli, lūdz
apstiprināt izsoles rezultātus un pirkumu līgumu slēgšanu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 22.oktobrī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā,
likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar
14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.286/11 pielikumā)

17.
Par autobusu pieturu paviljonu un tilta Bērzes pagastā, Dobeles novadā nodošanu valstij
ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par pašvaldības bilancē esošo
piecu autobusu pieturu paviljonus, kas atrodas uz autoceļa P97 „Jelgava - Dobele - Annenieki”
Bērzes pagastā un tilta pār Bērzes upi pie Tiltnieku mājām uz autoceļa V1103 „Šķibes skola –
Bērze” Bērzes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij, jo minētie īpašumi nav
nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm
PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.287/11 pielikumā)
18.
Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības
un investīciju plāna aktualizāciju
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Dobeles novada
attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu.
Informē, ka š.g. 2.septembrī ir apstiprināta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”, kurā noteiktas atbalsta
jomas un prioritārie virzieni, un, atbilstoši tiem, norādīts pieejamais fondu finansējums.
Prioritāro virzienu īstenošanai ir noteikti specifiskie atbalsta mērķi un finansējums nacionālās
nozīmes centriem – 9 lielajām pilsētām, 21 reģionālās nozīmes centam – tajā skaitā, Dobelei, un
89 pašvaldībām ārpus nacionālās un reģionālās nozīmes centriem. Projektu iesniegumu atlase
notiks gan ierobežotā, gan atklātu konkursu kārtībā. Lai mūsu pašvaldība sekmīgi pretendētu uz
šī plānošanas perioda finansējumu, ir jāveic attīstības programmas rīcības un investīciju plāna
aktualizācija atbilstoši darbības programmai “Izaugsme un nodarbinātība” un jaunākajiem
izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmas izstrādei.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 21.oktobrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu, ievērojot 2014. - 2020.gada plānošanas perioda
darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas metodisko ieteikumu attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī 85.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.288/11
pielikumā)

19.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā Nr.47/2
„Par Pašvaldības finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas
komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu”
ZIŅO Sociālās komitejas priekšsēdētājs KASPARS ĻAKSA par grozījumu izdarīšanu
novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā Nr.47/2 „Par Pašvaldības finansiālā atbalsta
sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma
apstiprināšanu”, par komisijas locekli apstiprinot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju
Lailu Šereiko.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 22.oktobrī un apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Dobeles novada
dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.289/11 pielikumā)

20.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.371/14 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu
izdarīšanu novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.371/14 „Par Dobeles novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” sakarā ar redakcionālām un maksas pakalpojumu
apmēra izmaiņām Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumos ar 2015.gada 1.janvāri.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 22.oktobrī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.290/11
pielikumā)

21.
Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu
ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par Apbalvošanas
komisijas 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmuma par Dobeles novada pašvaldības apbalvojuma
„Dobeles novada pašvaldības GODA ZĪME” piešķiršanu IMANTAM VĒJIŅAM par mūža
ieguldījumu Dobeles pilsētas un novada attīstībā aptiprināšanu.
Deputāts KASPARS ĻAKSA jautā par apbalvojumam izvirzīto kandidātu skaitu.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS atbild, ka apbalvojumam „Goda
zīme“ bija izvirzīts viens kandidāts, un informē, kuras personas tiks apbalvotas ar pašvaldības
Atzinības rakstu.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.

Saskaņā ar Dobeles novada domes Nolikuma „Par Dobeles novada pašvaldības
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (apstiprināts ar 2011.gada 27.oktobra lēmumu
Nr.245/14) 7.2.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.291/11
pielikumā)
Sēde slēgta plkst. 14.50
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2014.gada 27.novembrī, plkst.14.00

Sēdes vadītājs

A.SPRIDZĀNS
(04.11.2014.)

Protokolēja

D.RITERFELTE
(04.11.2014.)
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DOBELES NOVADA DOME
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Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv
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Nr.271/11

Par nekustamā īpašuma „Kurbadi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 7.oktobrī saņemto SIA “Dobeles Eko”,
reģistrācijas Nr.40103533061, juridiskā adrese: Spodrības iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV3701, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kurbadi”
Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4601 009 8606 9,9068
ha platībā Spodrības ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā sadalīšanai divās zemes vienībās un
iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums „Kurbadi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī –
īpašums „Kurbadi”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 003
0112, platība 1,14 ha un 4601 009 8606, platība 9,9068 ha, 2014.gada 7.maijā reģistrēts
Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0038 5081 uz SIA “Dobeles Eko” vārda.
SIA “Dobeles Eko” vēlas sadalīt īpašuma „Kurbadi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4601 009 8606 un platību 9,9068 ha divās zemes vienībās.
Īpašuma „Kurbadi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2014.gada 10.jūlija sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
SIA „Rūķis AG”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2014.gada 1.augustā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16¹.panta pirmo
daļu un 19.panta otro daļu, 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
„Kurbadi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4601 009
8606 Spodrības ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 6,9068 ha – kods 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve;

2.2. zemes vienībai ar platību 3,0 ha – kods 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 6,9068 ha:
3.1.1. 7312050201- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju – 0,1100 ha, 0,0535 ha, 0,0073 ha, 0,0010 ha, 0,0013 ha,
0,0010 ha;
3.1.2. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – 0,1220 ha, 0,1203 ha, 0,1215 ha;
3.1.3. 7312010101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 m dziļumam – 0,0494 ha;
3.1.4. 7312010300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu – 0,2383 ha;
3.1.5. 7312010201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas
spiedvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumam – 0,1971 ha;
3.1.6. 7312030501 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas
nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem
sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu
ceļus, pievadceļus un strupceļus pilsētās un ciemos – 0,5886 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 3,0000 ha:
3.2.1. 7312010300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu – 0,0902 ha;
3.2.2. 7312010201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas
spiedvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumam – 0,1088 ha;
3.2.3. 7312030501 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas
nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem
sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu
ceļus, pievadceļus un strupceļus pilsētās un ciemos – 0,3340 ha.
4. 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.272/11

Par nekustamā īpašuma “Melderi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 9.oktobrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto SIA “Larix Silva”, reģistrācijas Nr.50003614141, iesniegumu par nekustamā īpašuma
“Melderi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums “Melderi”)
sadalīšanu.
Nekustamais īpašums “Melderi”, kadastra numurs 4660 001 0108 ar kopplatību 10,07
ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 1000 0050 0131 uz SIA “Larix Silva” vārda. Nekustamais īpašums
“Melderi” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4660 001 0108 ar
platību 6,3 ha un 4660 001 0144 ar platību 3,77 ha.
Nekustamā īpašuma “Melderi” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
SIA “Larix Silva” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Melderi” divos atsevišķos
īpašumos.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
23.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu “Melderi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0108 6,3 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0144 3,77 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.273/11
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Skuju ceļš” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 46720010155 un platību 0,90 ha divus atsevišķus īpašumus:
1. zemesgabalu „Skuju ceļš” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,65 ha,
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
2. zemesgabalu „Graudu iela” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,25 ha,
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
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Nr.274/11
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka lauku apvidus
zemes pastāvīgajiem lietotājiem izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, ja līdz
2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums, un 25.panta otrajā
daļā noteikto, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā
daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar
likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
tās lietošanā bijušo zemi, kā arī minētā likuma 25.panta ceturto un piekto daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka ar 2011.gada 31.decembri zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās
lietotājiem:
1.1. Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz zemi „Birznieki”, Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā 12,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46720030060;
1.2. Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz zemi „Robežnieki”, Naudītes pagastā,
Dobeles novadā 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46800020058;
1.3. Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz zemi „Krūmkalni”, Naudītes pagastā,
Dobeles novadā 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46800030092;
1.4. Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz zemi „Pūriņi”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46540050154;
1.5. Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, uz zemi „Pļavnieki”, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46600030041;
1.6. „ANNENIEKU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE”, reģistrācijas
Nr.90000066849, uz zemi „Annenieku evaņģēliski luteriskā baznīca”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46420020084;
1.7.
„JAUNPILS
EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKĀ
DRAUDZE”,
reģistrācijas
Nr.90001083634, uz zemi „Jaunpils baznīca”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā 0,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 46980010146.
2. Personām, kurām izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, saglabāt zemes nomas
pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi un noslēgt zemes nomas līgumus, nosakot, ka nomas
maksa maksājama no zemes nomas tiesību iegūšanas dienas, t.i. no 2012.gada 1.janvāra.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 79.panta pirmo daļu.
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Nr.275/11
Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktā noteiktajam, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi
zemesgrāmatā uz Dobeles novada pašvaldības vārda apbūvēti lauku apvidus zemesgabali, par
kuriem noslēdzami zemes nomas līgumi:
1.1. „Birznieki”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 12,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
46720030060;
1.2. „Krūmkalni”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
46800030092;
1.3.„Pļavnieki”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
46600030041;
1.4.„Annenieku evaņģēliski luteriskā baznīca”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 46420020084;
1.5. „Jaunpils baznīca”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 46980010146”.
2.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu. pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi
zemesgrāmatā uz Dobeles novada pašvaldības vārda apbūvēti lauku apvidus zemesgabali:
2.1. „Robežnieki”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
46800020058;
2.2. „Pūriņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
46540050154;
2.3. „GSP pie Dūmiņiem”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 0,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 46520030166;
2.4. „Transformators pie Mauriņiem”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 0,20 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 46520050375;
2.5. „Transformators pie Darbnīcām”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 0,01 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 46520050424;
2.6. „Transformators pie Mušām”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 0,10 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 46520060159;
2.7. „Līdakas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
46600050140;

2.8. „Bullīši”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 0,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
46600050141;
2.9. „Asarīši”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 1,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
46600050142;
2.10. „Gotiņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
46600050143”.
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Nr.276/11
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. 0,3009 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460070012, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Bērzīte”, Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
2. 0,6586 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460100203, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Lāči”, Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
3. 0,0363 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460120139, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Jaunzemnieki 130A”, Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
4. 0,0382 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460120516, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Jaunzemnieki 510”, Auru pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
5. 0,4316 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46720040039, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Glūdas kapsēta”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
6. 1,8262 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46840020024, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Eglienes”, Penkules pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
7. 0,0441 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420010227, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Kramiņi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
8. 0,4519 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420010238, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Skolas iela 6A”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
9. 1,199 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420010284, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Pašvaldības zemes pie Annenieku skolas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā
sastāvā;
10. 6,0029 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420010850, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Centrs”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
11. 1,8495 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420040096, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Ļuku kopmītnes-Birzmaļi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
12. 1,5221 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420040096, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Ausātu ceļš”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
13. 0,151 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520010078, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Freimentāli-Upītes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
14. 0,5066 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520020102, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Sietiņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
15. 1,0782 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520020214, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Meimaņi-Zelmeņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
16. 0,8583 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520020241, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Vīni-Nolejas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;

17. 1,3781 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520050367, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Autoceļš P97-Plēpji”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
18. 0,689 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520050393, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Saimn. ceļš Augšējā ciematā”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
19. 0,1582 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520050414, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Ielejas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
20. 0,0703 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520060177, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Lidoņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
21. 0,0699 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520060184, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Pagasta ceļš pie brāļu kapiem”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
22. 1,4917 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520030105, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Caunes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
23. 1,0259 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520030111, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Batari brīvā”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
24. 3,9582 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520050164, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Pūriņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
25. 1,9394 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520060156, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Ezerkalni”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
26. 1,561 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600010161, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Zeme pie Plamšām”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
27. 0,1371 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600030277, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Ceļš Bērzbeķe”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
28. 0,1135 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600050098, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Kapliča Lejasstrazdos”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
29. 1,8617 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600050141, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Bullīši”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
30. 0,9292 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600050143, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Gotiņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
31. 0,0402 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600060011, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Galenieki 11”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
32. 0,0388 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600060089, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Galenieki 89”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
33. 0,0299 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600060089, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Galenieki 185”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
34. 0,01 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600060194, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Galenieki 194”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
35. 0,0315 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600060210, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Galenieki 210”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
36. 0,077 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600060225, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Mežs aiz dārza Nr.110”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
37. 0,7818 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600060227, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Mežs pie dārza Nr.110”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
38. 0,9296 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46680030590, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Sildedži-Vanadziņi c-21”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
39. 0,3019 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46980010063, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Lejnieki”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
40. 0,5641 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46980010146, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Jaunpils baznīca”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
41. 0,0723 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46980040205, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Rītu ceļš”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
42. 0,2478 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46980040248, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Mazbiķi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;
43. 0,2453 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46980040249, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Mazbiķi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;

44. 0,0863 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46980040250, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Mazbiķi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sastāvā.
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Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
30.10.2014.

Nr.277/11

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.71 Meža prospektā 4, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.71 Meža prospektā 4, Dobelē, Dobeles
novadā, īrnieces Xxxx Xxxxxx notariāli apstiprināto ierosinājumu atsavināt īrēto divistabu
dzīvokli un pie notāra noslēgto vienošanos par minētā dzīvokļa atsavināšanu īrnieces meitai
Xxxx Xxxxxx, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību EUR 4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT Xxxx Xxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.71
Meža prospektā 4, Dobelē, Dobeles novadā, 44,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 447/38610 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes
(identifikācijas Nr.4601 012 4707 001 071).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 5300,00 (pieci
tūkstoši trīs simti euro).
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Nr.278/11

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 20, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 20, Gardenē, Auru pagastā,
Dobeles novadā, īrnieces Xxxx Xxxxxx iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo
platību 46,1 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā
īpašuma tirgus vērtību EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro), saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 4
Priežu ielā 20, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 46,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās kopīpašuma 461/25891 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes
(identifikācijas Nr.4646 001 0049 001 004).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1500,00 (viens
tūkstotis pieci simti euro).
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Nr.279/11

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederošā divistabu dzīvokļa Nr.9 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā,
sastāvošs no dzīvojamās mājas ar 12 dzīvokļu īpašumiem un zemes, kadastra numurs 4672 005
0195, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 1000 0052 0521.
Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.9 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 1100,00 (viens
tūkstotis viens simts euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.9 Skolas ielā 3,
Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 39,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās
kopīpašuma 397/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas
Nr.4672 005 0195 001 009).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1300,00 (viens
tūkstotis trīs simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
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Nr.280/11

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērvetes iela 5A, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 1.augustā saņemti Xxxx Xxxxxx un Xxxx Xxxxxx
ierosinājumi atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu Tērvetes ielā 5A,
Dobelē, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals Tērvetes ielā 5A, Dobelē, Dobeles novadā
ar kadastra Nr.4601 010 8007 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 7539 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 1218 kv.m.
Uz zemesgabala esošās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4601 010 8010 001
valdījuma tiesības pieder Xxxx Xxxxxxx (¾ domājamās daļas) un Xxxx Xxxxxxx (¼
domājamā daļa), kuras ir noslēgušas zemes nomas līgumu ar pašvaldību.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 4400,00 (četri
tūkstoši četri simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu Tērvetes ielā 5A, Dobelē,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 010 8007, 1218 kv.m. platībā Xxxx Xxxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, (¾ domājamās daļas) un Xxxx Xxxxxx, personas kods
xxxxxx-xxxxx (¼ domājamā daļa).
2. Noteikt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 5000,00 (pieci
tūkstoši euro) apmērā, kuru pircējas samaksā sekojoši:
2.1. Xxxx Xxxxxxxx maksā EUR 3750,00 (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit
euro);
2.2. Xxxx Xxxxxxxx maksā EUR 1250,00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit
euro).
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Nr.281/11

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala “Iebraucamais ceļš pie
Ausmas ielas 1B”, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Iebraucamais ceļš pie Ausmas ielas 1B”, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals “Iebraucamais ceļš pie Ausmas ielas 1B”,
Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 013 8212 (turpmāk arī – zemesgabals) reģistrēts
Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.1000 0053 7640 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 265 kv.m., kas ir mazāka par Dobeles novada pašvaldības
apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību un zemesgabala
konfigurācija nepieļauj tā izmantošanu apbūvei, kā arī tam nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai. Tādējādi, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 1.panta 11.punktā noteiktajam, minētais zemesgabals ir zemes starpgabals. Zemesgabals
robežojas ar trīs citām personām piederošiem nekustamajiem īpašumiem un viens no
īpašniekiem ir ierosinājis zemesgabala atsavināšanu. Zemes starpgabalu var atsavināt Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot minētā likuma 14.panta
nosacījumus. Saskaņā ar minētā panta otrajā un trešajā daļā noteikto, piegulošo nekustamo
īpašumu īpašniekiem ir priekšrocības nopirkt zemes starpgabalu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 50,00
(piecdesmit euro). Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisijas noteiktā
zemesgabala atsavināšanas cena ir EUR 500,00.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT zemesgabalam “Iebraucamais ceļš pie Ausmas ielas 1B”, Dobelē, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4601 013 8212 265 kv.m. platībā zemes starpgabala statusu.
2. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Iebraucamais ceļš pie
Ausmas ielas 1B” 265 kv.m. platībā Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 013
8212.
3. NOTEIKT lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 500,00
(pieci simti euro).
4. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
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Nr.282/11
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 154”
Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par
nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 154” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 154” Auru pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0163 (turpmāk arī – zemesgabals) reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053
7573 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 0,1098 ha.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem, zemesgabals 1992.gadā
piešķirts pastāvīgā lietošanā Xxxx Xxxxxxx. Pamatojoties uz 2012.gada 7.decembrī izdoto
mantojuma apliecību, ir notikusi zemesgabala lietošanas tiesību pāreja Xxxx Xxxxxxx
mantiniecei Xxxx Xxxxxx un 2013.gada 17.janvārī viņa ar pašvaldību ir noslēgusi zemes
nomas līgumu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 1000,00 (viens
tūkstotis euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
7.punktu, 8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1.PĀRDOT nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Jaunzemnieki 154” Auru
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0163, 0,1098 ha platībā Xxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1300,00
(viens tūkstotis trīs simti euro).
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Nr.283/11

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi Nr.35” Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par
nekustamā īpašuma „Pokaiņi Nr.35” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pokaiņi Nr.35” Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 009 0035 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 7567 uz Dobeles novada
pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 0,0725 ha.
Saskaņā ar 2011.gada 23.maijā noslēgto zemes nomas līgumu minēto zemesgabalu lieto
Xxxx Xxxxxxx.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 900,00 (deviņi
simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta
septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pokaiņi Nr.35”
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 009 0035, 0,0725 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1350,00
(viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
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Nr.284/11
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Celmāji” Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atkārtotu izsoli

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala “Celmāji” Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums – zemesgabals “Celmāji” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar
kadastra numuru 4652 002 0238 1,29 ha platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0053 4247 uz Dobeles novada
pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 3400,00
(trīs tūkstoši četri simti euro).
2014.gada 31.jūlijā Dobeles novada dome pieņēma lēmumu pārdot minēto nekustamo
īpašumu atklātā izsolē, nosakot sākumcenu EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro). Organizētā
izsole bija nesekmīga.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktā
noteikts, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var
rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20
procentiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta
septīto daļu un 9.panta otro daļu un 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu “Celmāji” Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, 1,29 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 3200,00 (trīs
tūkstoši divi simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža Peizes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 10.oktobrī saņemts SIA “JTT”, reģistrācijas
Nr.40003284016, juridiskā adrese: Uzvaras iela 22A, Dobele, Dobeles nov., LV-3701,
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu īpašumu „Meža Peizes” Bērzes
pagastā, Dobeles novadā.
2014.gada 9.septembrī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
tika izsludināta izsole uz nekustamo īpašumu – viendzīvokļa dzīvojamo māju “Meža Peizes”
Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 148,7 kv.m. platībā, kadastra numurs 4652 506 0010, ar
nosacīto cenu EUR 750,00. Dzīvojamā māja “Meža Peizes” atrodas uz SIA “JTT” īpašumā
esošas zemes “Lauku Peizes” Bērzes pagastā, Dobeles novadā. Vienlaikus zemes īpašniekam
tika nosūtīts paziņojums par tiesībām izmantot pirmpirkuma tiesības. SIA “JTT” sludinājumā
noteiktajā termiņā pieteicās pirkt nekustamo īpašumu.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 600,00 (seši
simti euro).
Nosacītā cena – EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta otro daļu, 14.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT SIA “JTT”, reģistrācijas Nr.48503012595, nekustamo īpašumu „Meža Peizes”
Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr. 4652 506 0010, 148,7 kv.m. platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 750,00 (septiņi
simti piecdesmit euro).
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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 - apbūvēta
zemesgabala “Stīgas” Penkules pagastā, Dobeles novadā kadastra Nr.4684 003 0023 3,03 ha
kopplatībā, izsoles rezultātus un pārdot to Meiera zemnieku saimniecībai “Mazbaldonas”,
reģ.Nr.45101007718, par nosolīto cenu 8100,00 euro.
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta
vienistabas dzīvokļa Nr.29 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā (identifikācijas
Nr.4652 006 0113 001 029) 13,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma
135/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, izsoles rezultātus un pārdot to
Xxxx Xxxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu 450,00 euro.
3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Pokaiņi 64” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4672 009 0038)
0,0452 ha platībā (kadastra apzīmējums 4672 009 0064), izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx
Xxxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu 900,00 euro.
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Par autobusu pieturu paviljonu un tilta Bērzes pagastā, Dobeles novadā nodošanu valstij
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas
ierosinājumu nodot īpašumā valstij Satiksmes ministrijas personā Dobeles novada pašvaldības
bilancē esošos autobusu pieturu paviljonus, kas atrodas uz autoceļa P97 „Jelgava - Dobele Annenieki”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā un tiltu pār Bērzes upi pie Tiltnieku mājām uz
autoceļa V1103 „Šķibes skola – Bērze”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā. Minētie īpašumi nav
nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
NODOT īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā Dobeles novada
pašvaldībai piederošos īpašumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Pielikums
Dobeles novada domes
2014.gada 30.oktobra
lēmumam Nr.287/11

Valstij nododamā pašvaldības īpašuma Bērzes pagastā, Dobeles novadā saraksts
Sākotnējā
Īpašums
uzsk. vērt.
EUR
Autobusu pieturas paviljons „Šķibes centrs” 7637.08
(Jelgavas virz.)
Autobusu pieturas paviljons „Šķibes centrs” 7637.08
(Dobeles virz.)
Autobusu pieturas paviljons ”Miltiņu centrs” 7637.08
(Jelgavas virz.)
Autobusu pieturas paviljons ”Miltiņu centrs” 7637.08
(Dobeles virz.)
Autobusu pieturas paviljons ”Miltiņi” (Dobeles 7637.08
virz.)
Tilts pār Bērzes upi pie Tiltnieku mājām uz valsts
88914.72
autoceļa V1103 ”Šķibes skola –Bērze”
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4009.84
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Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības
un investīciju plāna aktualizāciju
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu, ievērojot 2014. - 2020.gada plānošanas perioda
darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas metodisko ieteikumu attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī 85.punktā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Uzsākt Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam (apstiprināta ar
Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.336/13) rīcības un investīciju plāna
aktualizāciju.
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Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā Nr.47/2
„Par Pašvaldības finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas
komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā Nr.47/2 „Par Pašvaldības
finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas komisijas izveidošanu un
komisijas nolikuma apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1. Svītrot lēmuma 1.2.3.apakšpunktu.
2. Papildināt lēmuma 1.2.punktu ar jaunu 1.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.2.5. Laila Šereiko – Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja.”
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Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.371/14 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.371/14 „Par Dobeles
novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1.pielikuma 5.punktu jaunā redakcijā:
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.4.1.

5.4.2.
5.5.

Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļā
Svinīga laulības reģistrācija
Šampanieša glāžu izmantošana
20 gab. un vairāk
Kāzu jubilejas svinīga ceremonija*
Izbraukums reģistrēt laulību ārpus nodaļas
telpām citā laulības noslēgšanai piemērotā
vietā:
ja viena vai abu laulības reģistrācijas
pieteicēju deklarētā dzīvesvieta ir Dobeles
novadā
ja abu laulības reģistrācijas pieteicēju
deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā
Arhīva pakalpojumi „dzimtas koka”
1 vienība
apzināšanā

10,00
10,00
28,46

47,04

94,07
7,00

2. Papildināt lēmuma 1.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:
„* No maksas par pakalpojumu atbrīvoti „Zelta kāzu” jubilāri.”
3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
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Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu

Saskaņā ar Dobeles novada domes Nolikuma „Par Dobeles novada pašvaldības
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (apstiprināts ar 2011.gada 27.oktobra lēmumu
Nr.245/14) 7.2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada Apbalvošanas komisijas 2014.gada 30.oktobra lēmumu
par Dobeles novada pašvaldības apbalvojuma „Dobeles novada pašvaldības GODA
ZĪME” piešķiršanu IMANTAM VĒJIŅAM par mūža ieguldījumu Dobeles pilsētas un
novada attīstībā.
2. Piešķirt Imantam Vējiņam naudas balvu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro)
apmērā (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas).
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