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Nr.6

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

novada domes priekšsēdētāja vietnieks GUNTIS SAFRANOVIČS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS,
ALDIS CĪRULIS, SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA
JANSONE, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS
ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, IVARS
STANGA
Sēdē nepiedalās deputāti: ANDREJS SPRIDZĀNS: iemesls – komandējums
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS
VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja
IRĒNA EIDMANE, 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, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, sabiedrisko
attiecību speciāliste AGNESE JĀKOBSONE, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA
KRŪMIŅA, datortīklu administrators GINTS DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE, nekustamā
īpašuma “Ziņģi” Auru pagastā īpašnieka pilnvarotā persona ILZE MĀRA KALNIŅA
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtība:

3. (119/6)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Robežu iela 32 un
Nākotnes iela 5 Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
Par nekustamā īpašuma „Zvanakannenieki” Penkules pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
Par nekustamo īpašumu apvienošanu

4. (120/6)

Par pašvaldībai piederošās zemes nomu

1. (117/6)
2. (118/6)

5. (121/6)

Par medību tiesību nodošanu Auru mednieku klubam „Auri”

6. (122/6)

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

7. (123/6)

15. (131/6)

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.37 Zaļā ielā 34, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Balti” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nākotnes” Annenieku pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenāji” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 6 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā
atkārtotu izsoli
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

16. (132/6)

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu

17. (133/6)

Par ceļu izslēgšanu no Dobeles novada ceļu saraksta
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.40/2 „Par
sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu”
Par ieguldījumu SIA „Dobeles namsaimnieks” pamatkapitālā
Par Dobeles novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas
daļu
Par aizņēmumu Valsts kasē

8. (124/6)
9. (125/6)
10. (126/6)
11. (127/6)
12. (128/6)
13. (129/6)
14. (130/6)

18. (134/6)
19. (135/6)
20. (136/6)
21. (137/6)
22. (138/6)
23. (139/6)

Par aizņēmumu Valsts kasē
Par projekta „Youth in Europe – Evidence – Based drug prevention” („Jaunatne
Eiropā – Preventīvie pasākumi atkarību veicinošo vielu samazināšanā jauniešu
vidū”) īstenošanu

1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Robežu iela 32 un
Nākotnes iela 5 Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Robežu iela 32 un Nākotnes iela 5 Dobelē, Dobeles
novadā robežu pārkārtošanai.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem, Dobeles
novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET
– nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.117/6 pielikumā)

2.
Par nekustamā īpašuma „Zvanakannenieki” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Zvanakannenieki” Penkules pagastā, kas sastāv no četrām zemes vienībām, sadalīšanu četros
atsevišķos īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.118/6
pielikumā)
3.
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamo īpašumu „Veczemnieki 107”, „Veczemnieki 111” un „Jaunzemnieki 247”, kas atrodas
Auru pagastā, apvienošanu vienā īpašumā ar nosaukumu „Veczemnieki 107”, un „Galenieki
212” un „Galenieki 168”, kas atrodas Dobeles pagastā, apvienošanu vienā īpašumā ar
nosaukumu „Galenieki 168”, nosakot abiem jaunizveidotajiem īpašumiem lietošanas mērķus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu Dobeles novada
dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.119/6 pielikumā)
4.
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederoša
neapbūvēta zemesgabala “Ievlejas” Naudītes pagastā 0,74 ha platībā iznomāšanu uz desmit
gadiem SIA “Ingleby Latvia Agro” ar apbūves tiesībām angāra - tehnikas novietnes un graudu
uzglabāšanas torņu celtniecībai, nosakot būvniecības uzsākšanas termiņu un nomas maksas
apmēru.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts KASPARS ĻAKSA jautā, kāpēc nomājam, nevis atsavinām.
AUSTRA APSĪTE atbild.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.120/6 pielikumā)
5.
Par medību tiesību nodošanu Auru mednieku klubam “Auri”
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par medību tiesību
nodošanu mednieku klubam “Auri” trīspadsmit pašvaldībai piekritīgajos zemesgabalos Auru un
Naudītes pagastos uz pieciem gadiem, nosakot medību tiesību lietotāja pienākumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Medību likuma
1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi“
13. un 14.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.121/6 pielikumā)
6.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas
mērķa maiņu pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Uzvaras ielā 65, Dobelē, Meža prospektā
54A, Dobelē un Stacijas ielā 7, Dobelē.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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” 17.5, 17.6.apakšpunktiem, 23.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas
plānojumu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.122/6 pielikumā)
7.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Kalnlejas” Auru pagastā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un

maiņas kārtība” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET
– nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (I.AUDERS) NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.123/6 pielikumā)
8.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.37 Zaļā ielā 34, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašumā – dzīvokļa Nr.37 Zaļā ielā 34, Dobelē 52,3 kv.m. platībā atsavināšanu,
pārdodot to dzīvokļa īrniekam par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET
– nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.124/6 pielikumā)
9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13,
Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašumā – dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē 46,6 kv.m. platībā atsavināšanu,
pārdodot to dzīvokļa īrniecei par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET
– nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.125/6 pielikumā)
10.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Balti” Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemesgabala “Balti” Bērzes pagastā 0,64 ha platībā un uz tā esošās
dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļu īpašumiem un pagraba – 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 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un 9.panta
otro daļu un 46.1 panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS,
Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.126/6 pielikumā)
11.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nākotnes” Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Nākotnes” Annenieku pagastā 11,8 ha platībā
atsavināšanu, par noteikto pirkuma maksu pārdodot to zemesgabala lietotājai, kuras tiesiskajā
valdījumā atrodas uz zemesgabala esošā ēka - ferma.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.127/6
pielikumā)
12.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenāji” Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala “Upenāji” Auru pagastā 3,98 ha platībā, kas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, 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 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.128/6
pielikumā)

13.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 6 Jaunbērzē,
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Pļavu iela 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā 2955
kv.m. platībā, pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai
apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.129/6
pielikumā)
14.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas” Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atkārtotu izsoli
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala “Upmalas” Annenieku pagastā 0,91 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 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.130/6
pielikumā)
15.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par 2015.gada 20.maijā
notikušās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem un lūdz tos apstiprināt.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS 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 16
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,

I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.131/6 pielikumā)
16.
Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Ausmas ielā 23, Dobelē dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 12.janvāra kopsapulces lēmumu,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muldavas ielā 12, Dobelē dzīvokļu īpašnieku 2015.gada
25.janvāra kopsapulces lēmumu un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ziedugravas 3”, Naudītes
pagastā 2014.gada 17.decembra dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par minēto dzīvojamo
māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, vai “Ziedugravas 3” līdz šim apsaimnieko
“Dobeles namsaimnieks”.
INGUNA PERSIDSKA sniedz atbildi.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta
trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS,
Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.132/6 pielikumā)
17.
Par ceļu izslēgšanu no Dobeles novada ceļu saraksta
ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par izmaiņu veikšanu pašvaldības
ielu un ceļu reģistrā, izslēdzot no bilances uzskaites ceļus, kuri nav inženiertehniskas būves, bet
gan uz pašvaldības zemesgabala iebrauktas slieces, kas nodrošina zemesgabalu īpašniekiem
piekļuvi laukiem vai kādam objektam, informē, ka Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas
sistēmā šie ceļi nav reģistrēti kā kadastra objekti – inženierbūves.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 19.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS izsaka pretenziju par vārda “likvidēt” izmantošanu
lēmuma 1.punktā.
Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA paskaidro, kāpēc lēmuma projektā
izmantots šāds termins.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS izsaka viedokli un ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par autoceļiem” 2.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra
noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11.punktu,
Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.133/6
pielikumā)

18.
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr. 40/2
„Par sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu”
ZIŅO deputāts, Sociālās komitejas priekšsēdētājs KASPARS ĻAKSA par grozījumu
izdarīšanu novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.40/2 „Par sociālā dzīvokļa un
sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu” sakarā ar sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu
pašvaldībai piederošajam vienistabas dzīvoklim Nr.3 Ziedugravās, Naudītes pagastā.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 20.maijā un apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.134/6 pielikumā)
19.
Par ieguldījumu SIA „Dobeles namsaimnieks”
pamatkapitālā
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par naudas
līdzekļu četrdesmit tūkstošu euro apmērā ieguldījumu SIA „Dobeles namsaimnieks”
pamatkapitālā kapitālsabiedrības attīstībai un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 20.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles
novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET
– nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.135/6 pielikumā)
20.
Par Dobeles novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par Dobeles
novada pašvaldības kapitālsabiedrību 2014.gada finanšu rādītājiem un par sagatavoto lēmuma
projektu, kas nosaka, ka ar peļņu strādājošajām SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, SIA
„Dobeles enerģija” un SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” nav jāmaksā dividendes no
kapitālsabiedrības tīrās peļņas par 2014.gadu par pašvaldības kapitāla izmantošanu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 20.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
SANDRA RASIŅA sniedz atbildi uz deputāta VIESTURA REINFELDA jautājumu par
kapitālsabiedrību peļņas apmēru.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likums", Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošo noteikumu „Kārtība, kādā

tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības
kapitāla izmantošanu ” 4.punktu un ņemot vērā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja
priekšlikumus par pašvaldībai piekritīgās dividendēs saņemamās kapitālsabiedrību peļņas
daļas izlietošanu kapitālsabiedrību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai un konkurētspējas
saglabāšanai, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.136/6 pielikumā)
21.
Par aizņēmumu Valsts kasē
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto
lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību ņemt aizņēmumu Valsts kasē astoņdesmit tūkstoši
septiņi simti astoņdesmit seši euro apmērā pašvaldības izglītības iestādes - Bikstu pamatskolas
ēkas jumta nomaiņai.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 20.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam” un Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.137/6 pielikumā)
22.
Par aizņēmumu Valsts kasē
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto
lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību ņemt aizņēmumu Valsts kasē piecdesmit septiņi
tūkstoši seši simti trīspadsmit euro apmērā pašvaldības ceļa „Druvas – Saulstari c-36“
Jaunbērzes pagastā pārbūvei, informē, ka 60% no projekta kopējām izmaksām segs SIA Latvi
Dan Agro.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 20.maijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Izsakās deputāts VIESTURS REINFELDS.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22. pantu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 41. panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam” un Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.138/6 pielikumā)

23.
Par projekta „Youth in Europe – Evidence – Based drug prevention”
(„Jaunatne Eiropā – Preventīvie pasākumi atkarību veicinošo vielu samazināšanā jauniešu
vidū”) īstenošanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta
“Jaunatne Eiropā – Preventīvie pasākumi atkarību veicinošu vielu samazināšanā jauniešu vidū”
īstenošanu Eiropas Savienības programmas “Erasmus +” apakšprogrammā “Stratēģiskā
partnerība”, informē par projekta izmaksām, partneriem un projekta ietvaros plānotajām
aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 20.maijā un
Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 20.maijā un abās komitejās apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu un saskaņā ar
Eiropas Savienības programmu “Erasmus +” un, ņemot vērā Dobeles novada jaunatnes politikas
attīstības stratēģijā 2013.-2017.gadam noteikto vidējā termiņa prioritāti “Atbalsts jauniešu
atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga dzīvesveida veicināšanai” (rīcības virziens
“Turpināt attīstīt regulārus jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga
dzīvesveida popularizēšanas pasākumus”), Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR –
(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.139/6 pielikumā)

Sēde slēgta plkst.15.30
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2015.gada 26.jūnijā, plkst.14.00

Sēdes vadītājs

G.SAFRANOVIČS
(03.06.2015.)

Protokolēja

D.RITERFELTE
(03.06.2015.)
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Nr.117/6

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Robežu iela 32 un
Nākotnes iela 5 Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 20.maijā saņemts iesniegums ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Robežu iela 32 un Nākotnes iela 5
Dobelē, Dobeles novadā, robežu pārkārtošanai.
Izskatot iesniegumus un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome
KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums Robežu iela 32 Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums Robežu
iela 32), kadastra Nr.4601 005 6826 ar kopplatību 2087 kv.m. reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.519 uz [..] vārda.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Nekustamais īpašums Nākotnes iela 5 Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
Nākotnes iela 5), kadastra Nr.4601 005 6817 ar kopplatību 1062 kv.m. reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.809 uz [..] vārda.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3. [..] un [..] vēlas atdalīt no īpašuma Robežu iela 32 ar kadastra apzīmējumu 4601 005 6826
daļu 502 kv.m. platībā un pievienot īpašumam Nākotnes iela 5 ar kadastra apzīmējumu 4601 005
6817.
4. Īpašuma Robežu iela 32 un Nākotnes iela 5 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā
ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2015.gada 13.aprīļa lēmumu. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA “Rūķis AG”.
5. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 12.maijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA “Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu
Robežu iela 32 un Nākotnes iela 5 Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam Robežu iela 32 1585 kv.m. platībā – individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods
0601);

2.2. īpašumam Nākotnes iela 5 1564 kv.m. platībā - individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. īpašumam Robežu iela 32 ar platību 1585 kv.m.:
3.1.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju – 87 kv.m.;
3.1.2. 731203000 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā
līnija – 87 kv.m.;
3.1.3. 7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko
sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 89 kv.m.
3.2. īpašumam Nākotnes iela 5 ar platību 1564 kv.m.:
3.2.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju – 12 kv.m.;
3.2.2. 7312080102 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar
spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem – 35 kv.m.;
3.2.3. 731203000 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā
līnija – 4 kv.m.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79. panta pirmo daļu.

Priekšsēdētāja vietnieks
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Nr.118/6

Par nekustamā īpašuma „Zvanakannenieki” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 14.maijā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], pilnvarotās personas [..] iesniegumu par nekustamā
īpašuma „Zvanakannenieki” Penkules pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais
īpašums „Zvanakannenieki”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Zvanakannenieki”, kadastra numurs 46840010027 ar kopplatību
34,5 ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 100000420186 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Zvanakannenieki”
sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46840010027 ar platību 1,9 ha,
46840010036 ar platību 18,3 ha, 46840010037 ar platību 9,1 ha un 46840010047 ar platību 5,2
ha.
Nekustamā īpašuma „Zvanakannenieki” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Zvanakannenieki” četros 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 „Zvanakannenieki” Penkules pagastā, Dobeles novadā
četros atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46840010027 1,9 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46840010036 18,3 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46840010037 9,1 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.4. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46840010047 5,2 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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.119/6
Par nekustamo īpašumu apvienošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. APVIENOT nekustamos īpašumus „Veczemnieki 107”, kadastra numurs
46460110127 ar platību 0,051 ha, „Veczemnieki 111”, kadastra numurs 46460110131
ar platību 0,054 ha un „Jaunzemnieki 247”, kadastra numurs 46460120254 ar platību
0,0324 ha, kas atrodas Auru pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam
īpašumam 0,1374 ha kopplatībā nosaukumu „Veczemnieki 107”, Auru pagasts,
Dobeles novads, nosakot zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
2. APVIENOT nekustamos īpašumus „Galenieki 212”, kadastra numurs 46600060233
ar platību 0,03 ha un „Galenieki 168”, kadastra numurs 46600060168 ar platību 0,025
ha, kas atrodas Dobeles pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam
īpašumam 0,055 ha kopplatībā nosaukumu „Galenieki 168”, Dobeles pagasts,
Dobeles novads, nosakot zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
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Nr.120/6
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 Ingleby Latvia Agro SIA, reģ.Nr.40003614027, juridiskā adrese:
„Graudi”, Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV-3724, neapbūvētu zemesgabalu „Ievlejas”
Naudītes pagastā, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums 46800030233) 0,74 ha platībā ar
apbūves tiesībām angāra - tehnikas novietnes un graudu uzglabāšanas torņu celtniecībai.
2. Nomniekam objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2016.gada 28.maijam.
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.
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Nr.121/6
Par medību tiesību nodošanu Auru mednieku klubam „Auri”

Izskatot Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 30.aprīlī saņemto Auru mednieku kluba
„Auri”, reģistrācijas Nr.50008052661, juridiskā adrese: Zaļā iela 65, Dobele, Dobeles novads,
LV-3701, valdes priekšsēdētāja Jāņa Poļa iesniegumu ar lūgumu par zemesgabalu medību nomas
līguma slēgšanu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
Medību likuma 1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421
„Medību noteikumi“ 13. un 14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.NODOT Auru mednieku klubam „Auri”, reģistrācijas Nr.50008052661, juridiskā adrese: Zaļā
iela 65, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, medību tiesības pašvaldībai piekritīgajos
zemesgabalos Auru un Naudītes pagastos:
1.1. „Lejas”, 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060060;
1.2. „Veldzes”, 1,8896 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060076;
1.3. „Uguntiņas”, 1,8549 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060077;
1.4. „Strauti”, 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060078;
1.5. „Mazdzērves”, 1,0717 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060080;
1.6. „Klajumi”, 1,0977 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060081;
1.7. „Ciedras”, 1,8050 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060082;
1.8. „Purenes”, 1,5885 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060083;
1.9. „Smilgas 1”, 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460060089;
1.10. „Kaijas 1”, 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46800030111;
1.11. „Cielavas”, 2,6821 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46800030113;
1.12. „Naudīte-Līdumi”, 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46800030167;
1.13. „Naudīte (Līdumi)”, 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46800030168.
2. NOTEIKT, ka medību tiesību lietotājam ir pienākums:
2.1. uzturēt kārtībā robežstigas lēmuma 1.punktā minētajos zemesgabalos;
2.2. nodrošināt medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vienlaikus īstenojot aizsardzības
pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, ciktāl tas nav
pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām.
3. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar Auru mednieku klubu „Auri” līgumu par medību tiesību
nodošanu uz pieciem gadiem.
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Nr.122/6
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Dobeles novada pašvaldībā saņemts Nekustamā īpašuma nodaļas ierosinājums zemes
lietošanas mērķa maiņai pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem Uzvaras ielā 65,
Meža prospektā 54A un Stacijas ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, kurus pašreiz izmanto
iedzīvotāji sakņu dārzu vajadzībām.
Iepazinusies ar iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudījusi to atbilstību Dobeles novada
teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar Dobeles novada domes 2013.gada
30.maija lēmumu Nr.146/5 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un
vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”, Dobeles novada dome konstatē:
Nekustamais īpašums Uzvaras ielā 65, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
46010020301, 34117 kv.m. kopplatībā pēc pašreizējās un plānotās (atļautās) izmantošanas
atrodas dabas un apstādījumu teritorijā.
Nekustamais īpašums Meža prospektā 54A, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra
apzīmējumu 46010167607 25210 kv.m. kopplatībā atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
Nekustamais īpašums Stacijas ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
46010047808 4800 kv.m. kopplatībā atrodas dabas un apstādījumu teritorijā.
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” 17.5, 17.6.apakšpunktiem, 23.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas
plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. MAINĪT nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 65, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra
apzīmējumu 46010020301 24767 kv.m. platībā, lietošanas mērķi no neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600) uz pagaidu atļautās zemes izmantošana sakņu
dārziem (kods 0502).
2. MAINĪT nekustamā īpašuma Meža prospektā 54A, Dobelē, Dobeles novadā ar
kadastra apzīmējumu 46010167607, 14293 kv.m. platībā, lietošanas mērķi no neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600) uz pagaidu atļautās zemes izmantošana
sakņu dārziem (kods 0502).
3. MAINĪT nekustamā īpašuma Stacijas ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra
apzīmējumu 46010047808, 4800 kv.m. platībā, lietošanas mērķi no transporta līdzekļu garāžu
apbūve (kods 1104) uz pagaidu atļautās zemes izmantošana sakņu dārziem (kods 0502).
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.123/6
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) - zemes vienībai “Kalnlejas” Auru pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra apzīmējumu 4646 005 0055 33,95 ha platībā.
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Nr.124/6

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.37 Zaļā ielā 34, Dobelē, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā saņemts pieteikums dzīvokļa Nr.37 Zaļā ielā 34, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanai, kuram pievienota īrnieces [..] piekrišana īrēto divistabu dzīvokli
ar kopējo platību 52,3 kv.m. atsavināt uz [..] vārda. Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteiktā
nekustamā īpašuma tirgus vērtība minētajam dzīvoklim ir EUR 5500,00 (pieci tūkstoši pieci
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 [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.37 Zaļā ielā 34, Dobelē,
Dobeles novadā, 52,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 523/21597
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 012 4336 002 037).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 5600,00 (pieci
tūkstoši seši simti euro) un nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada
31.maijam.
3. Pircējam četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu un
veikt pirmo maksājumu 10% apmērā no pirkuma maksas.

Priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
28.05.2015.

Nr.125/6
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13,
Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā,
īrnieces [..] iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46,6 kv.m. atsavināšanu, kā
arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību EUR 5000,00
(pieci tūkstoši 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 [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē,
Dobeles novadā, 46,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 466/19307
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 012 4705 001 022).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 5100,00 (pieci
tūkstoši viens simts euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada
31.oktobrim.
3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu un veikt
pirmo maksājumu 10% apmērā no pirkuma maksas.

Priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
28.05.2015.

Nr.126/6
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Balti” Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala “Balti” Bērzes pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošās dzīvojamās
mājas ar 6 dzīvokļu īpašumiem, kopējā platība 359,7 kv.m. un pagraba, atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums – zemesgabals “Balti” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar
kadastra numuru 4652 002 0167 0,64 ha platībā un uz tā esošā dzīvojamā māja ar 6 dzīvokļu
īpašumiem un pagrabs reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Bērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0053 3720 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Dzīvojamā māja “Balti” ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās remontam nepieciešami lieli finanšu
līdzekļi, kuru pašvaldībai nav, arī SIA “Dobeles namsaimnieks” kā dzīvojamās mājas
apsaimniekotājs piekrīt tās atsavināšanai, jo trūkst naudas mājas uzturēšanai sakarā ar īrnieku
parādiem.
Pašvaldībai tās funkciju veikšanai minētais īpašums (dzīvokļi) nav nepieciešams. Lai
neveidotos kopīpašums, kurā viens no īpašniekiem būtu pašvaldība, dzīvojamā māja atsavināma
kā viens objekts. Četri no pašvaldībai piederošajiem sešiem dzīvokļiem ir izīrēti. Nekustamā
īpašuma atsavināšanas gadījumā, pašvaldībai ir iespējas īrniekus pārvietot uz līdzvērtīgām
dzīvojamās telpām.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 12300,00
(divpadsmit tūkstoši trīs simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un
9.panta otro daļu un 46.1 panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Balti” Bērzes pagastā, Dobeles
novadā, kadastra numurs 4652 002 0167, 0,64 ha platībā, dzīvojamo māju ar 6 dzīvokļu
īpašumiem, kopējā platība 359,7 kv.m. un pagrabu.
2. NOTEIKT atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 13200,00 (trīspadsmit tūkstoši
divi simti euro) t.sk. zemei EUR 7500,00 (septiņi tūkstoši pieci simti euro) un dzīvojamai mājai
ar pagrabu EUR 5700,00 (pieci tūkstoši septiņi simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
4. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īrniekiem.
Priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
28.05.2015.

Nr.127/6
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nākotnes” Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 2.jūnijā saņemts [..], personas kods [..], dzīvo [..],
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu “Nākotnes”
Annenieku pagastā, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals “Nākotnes” Annenieku pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4642 003 0067 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 3800 uz Dobeles novada
pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 11,8 ha.
Uz zemesgabala atrodas [..] tiesiskajā valdījumā esoša ferma ar kadastra apzīmējumu
4642 003 0067 001.
Saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu, minēto zemesgabalu lieto [..].
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 35400,00
(trīsdesmit pieci 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 [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu “Nākotnes”
Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4642 003 0067, 11,8 ha platībā (kadastra
apzīmējums 4642 003 0167).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 37000,00
(trīsdesmit septiņi tūkstoši euro).
3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu un veikt
pirmo maksājumu 10% apmērā no pirkuma maksas.

Priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
28.05.2015.

Nr.128/6
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenāji” Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala „Upenāji” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Upenāji” Auru pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4646 010 0206 3,98 ha platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 2780 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu, minēto zemesgabalu lieto zemnieku
saimniecība “Arāji”.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 13900,00
(trīspadsmit tūkstoši deviņi simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 „Upenāji” Auru
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 010 0206, 3,98 ha platībā (kadastra apzīmējums
4646 010 0296).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 14500,00
(četrpadsmit tūkstoši pieci simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
28.05.2015.

Nr.129/6
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 6 Jaunbērzē,
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala Pļavu iela 6 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Pļavu iela 6 Jaunbērzē, Jaunbērzes
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0670 2955 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000
0054 4029 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 1200,00 (viens
tūkstotis divi simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, 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 Pļavu iela 6
Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0670, 2955 kv.m.
platībā (kadastra apzīmējums 4668 003 0662).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2600,00 (divi
tūkstoši seši simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
28.05.2015.

Nr.130/6
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas” Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atkārtotu izsoli

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala “Upmalas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums – neapbūvēts zemesgabals “Upmalas” Annenieku pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra numuru 4642 002 0191 0,91 ha platībā reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0053
8765 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 2200,00
(divi tūkstoši divi simti euro). Dobeles novada Īpašuma konversijas komisija noteikusi
nekustamā īpašuma “Upmalas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā nosacīto cenu EUR 3000,00
(trīs tūkstoši euro).
2014.gada 27.novembrī Dobeles novada dome pieņēma lēmumu pārdot nekustamo
īpašumu atklātā izsolē, nosakot sākumcenu EUR 3000,00. Organizētā izsole bija nesekmīga.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts, ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar
augšupeju soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt
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 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 “Upmalas”
Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4642 002 0191, 0,91 ha platībā (kadastra
apzīmējums 4642 002 0168).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2400,00 (divi
tūkstoši četri simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētāja vietnieks

G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
28.05.2015.

Nr.131/6
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 divistabu
dzīvokļa Nr.6 Skolas ielā 2, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā, 54,5 kv.m. platībā un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 545/8647 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemes (identifikācijas Nr.4646 008 0253 001 006), izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..],
par nosolīto cenu 2450,00 euro, nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu 2016.gada 31.maiju.
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta četristabu
dzīvokļa Nr.21 “Ziedugravās 5”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 89,3 kv.m. platībā
un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 893/17149 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes (kadastra numurs 4680 900 0104), izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..],
par nosolīto cenu 3850,00 euro.
3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Pokaiņi 205” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,0582 ha platībā, kadastra
Nr.4672 009 0205, izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 1350,00 euro,
nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu 2015.gada 31.decembri.
4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Veczemnieki 52” Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,1633 ha platībā (kadastra
apzīmējums 4646 011 0390), izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu
2500,00 euro.
5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala Zelmeņi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 5,19 ha platībā (kadastra apzīmējums
4672 002 0201), izsoles rezultātus un pārdot to Dobeles rajona Krimūnu pagasta zemnieku
saimniecība „Rūķīšu tēja”, reģ.Nr.48501017526, par nosolīto cenu 21600,00 euro, nosakot
pirkuma maksas samaksas termiņu 2020.gada 30.jūniju.
6. UZDOT pircējiem septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu un
veikt pirmo maksājumu 10% apmērā no nosolītās pirkuma maksas.
Priekšsēdētāja vietnieks
G.SAFRANOVIČS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
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LĒMUMS
Dobelē
28.05.2015.

Nr.132/6
Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta
trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausmas ielā 23,
Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 12.janvāra kopsapulces lēmumu,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muldavas ielā 12, Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku
2015.gada 25.janvāra kopsapulces lēmumu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ziedugravas 3”,
Naudītes pagastā, Dobeles novadā 2014.gada 17.decembra dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NODOT dzīvojamās mājas Ausmas ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv no 18
dzīvokļu īpašumiem, tās sastāvā ietilpstošās zemes 621 kv.m. un īpašumam piegulošo
teritoriju 1932 kv.m. platībā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai
personai Sintijai Salmiņai, p.k.[..].
2. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un
pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Ausmas ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā
nodošanas - pieņemšanas aktu.
3. NODOT dzīvojamās mājas Muldavas ielā 12, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv no 48
dzīvokļu īpašumiem, tās sastāvā ietilpstošās zemes 1204 kv.m. un īpašumam piegulošo
teritoriju 2141 kv.m. platībā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai
personai Maldai Dzērvei, p.k.[..].
4. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un
pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Muldavas ielā 12, Dobelē, Dobeles novadā
nodošanas - pieņemšanas aktu.
5. NODOT dzīvojamās mājas „Ziedugravas 3” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kas
sastāv no 27 dzīvokļu īpašumiem, tās sastāvā ietilpstošās zemes 0,32 ha platībā,
pārvaldīšanas tiesības Tamārai Pudniecei, p.k.[..].
6. PILNVAROT Dobeles novada pašvaldības izpilddirektoru Agri Vilku sagatavot un
pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas „Ziedugravas 3” Naudītes pagastā Dobeles
novadā nodošanas - pieņemšanas aktu.
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Nr.133/6
Par ceļu izslēgšanu no Dobeles novada ceļu saraksta

Likuma „Par autoceļiem” 2.pantā noteikts, ka autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus
pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos
paredzētajām slodzēm un gabarītiem. Autoceļu kompleksā ietilpst zemes klātne, ceļa braucamā
daļa, mākslīgās būves, ceļu inženierbūves un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi. Ministru
kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un
uzskaites kārtība” 4.punkts nosaka, ka pašvaldību ceļus un ielas reģistrē un uzskaita valsts akciju
sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”.
Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļa dabā apsekojusi atsevišķus valsts akciju
sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi” reģistrētos pašvaldības ceļus un konstatējusi, ka tie nav
inženiertehniskas būves, bet gan uz pašvaldības zemesgabala iebrauktas slieces, kas nodrošina
zemesgabalu īpašniekiem piekļuvi laukiem vai kādam objektam.
Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā šie ceļi nav reģistrēti kā kadastra
objekti – inženierbūves.
Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par autoceļiem” 2.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra
noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. LIKVIDĒT valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi” uz Dobeles novada pašvaldības
vārda reģistrētos ceļus (pielikumā).
2. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Komunālajai nodaļai iesniegt valsts akciju sabiedrībā
“Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt ceļus no
bilances uzskaites.
4. NOTEIKT, ka turpmāk šī lēmuma pielikumā minētie pašvaldībai piederošie zemesgabali tiek
izmantoti kā piebrauktuve citām personām piederošajiem īpašumiem.
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Pielikums

Dobeles novada domes
2015.gada 28.maija
lēmumam Nr.133/6
IZSLĒDZAMO CEĻU SARAKSTS
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18..
19.

20.
21.
22.

23..
24.
25.
26.
27.

28.

Nr./Ceļa nosaukums
NAUDĪTES PAGASTS
Nr.4 Apguldes centrs- Kārkliņi
Nr.14 Lejnieki - Niedrupes
Nr.18 Sējas – Valdotas - Skraijas
Nr.26a Mazpoķi - Bēne
Nr.23 Misiņi – Stariņi
Nr.30 Maztīļu ceļš
KOPĀ
KRIMŪNU PAGASTS
Nr.9 Vērpji - Vācpēteri
Nr.26 Bērziņi – Lācīši –Daugavas Saulgoži
Nr.40 Lauku iela - Vecgrāveri
KOPĀ
AURU PAGASTS
Nr.1 BAO- Liepājas šoseja
KOPĀ
ANNENIEKU PAGASTS
Nr.2 Ģerdāņi – Abavieši
KOPĀ
JAUNBĒRZES PAGASTS
Nr.45 Sīpele – Pulciņi
Nr.18 Burtnieki - Veļas
Nr.59 Spulles – Kvieši
Nr.16 Spulles - Sīpoli
Nr.60 Ķīvertu - Bāļas
NR.61 Lāči – Medņi
Nr.15 Bajāri - Jaunķerpji
Nr.63 Ceļš pie Ozoliem
Nr.64 Ceļš pie Bērzu iela 8
KOPĀ
BĒRZES PAGASTS
Nr.35 Kātiņu ceļš
Nr.37 Graviņas -Avotiņi
Nr.43 Liepu iela – Ziedoņi
KOPĀ
ZEBRENES PAGASTS
Nr.25-1 Muku ceļš
Nr.25 Lūšu ceļš
Nr.28 Priedaišu ceļš
Nr.29 Rītu ceļš
Nr.14 Rožkalnu ceļš
KOPĀ
BIKSTU PAGASTS
Nr.1 Krūzu ceļš - Papardes

km no/līdz

garums
km

īpašuma kadastra
Nr.

0.3-0.5
0.0- 1.25
0.0-2.404
1.5-2.86
0.0- 0.195
0.0- 0.305

0.2
1.25
2.404
1.36
0.195
0.305
5.714

4680 0050 167
4680 0010 134
4680 0030 333
4680 0020 152
4680 0030 336
4680 0030 341

0.57-1.36
0.0- 1.91

0.79
1.905

4672 0020 113
4672 0060 124

0.57- 0.82

0.25
2.945

4672 0050 250

4.3- 4.8

0.5
0.5

46460 010122

0.0-1.25

1.25
1.25

46420 010 249

0.0- 0.43
0.0- 0.8
0.0- 0.124
0.0- 0.45
0.0- 0.029
0.0- 0.589
0.0- 0.327
0.0- 0.154
0.0- 0188

0.43
0.8
0.124
0.45
0.029
0.589
0.327
0.154
0.188
3.091

46680 040 120
46680 020 091
46680 020 090
46680 020 096
46680 020 097
46680 020 098
46680 030 579
46680 030 651
46680 030 652

0.0- 0.73
0.0- 0.17
0.0- 0.48

0.73
0.17
0.48
1.38

4652 030 202
4652 001 084
4652 005 489

1.7-3.62
0.0-1.23
0.0- 0.65
0.0- 0.12
0.0- 0.69

1.92
1.23
0.65
0.12
0.69
4.61

46980 020 063
46980 040 204
46980 040 190
46980 020 076
46980 010 075

0.0-0.59

0.59

46540 050 185

29.
30.
31.
32.

Nr.3 Silkalnu ceļš
Nr.21Vēsmu ceļš
Nr.21-1 Lopu ceļš
Nr.27 Bērziņu ceļš
KOPĀ
Pavisam KOPĀ
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1.8-2.13
1.7-1.94
0.0-1.76
1.9-2.9

0.33
0.24
1.76
1.0
3.92
23.41

46540 060 192
46540 020 060
46540 010 052
46540060 198
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Nr.134/6

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr. 40/2
„Par sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu”
Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATCELT sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošajam vienistabas dzīvoklim Ziedugravas
3 – 26 Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kopplatība 28,9 kv.m.
2. IZDARĪT grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.40/2 „Par
sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu” un svītrot tajā
2.32.apakšpunktu.
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Nr.135/6
Par ieguldījumu SIA „Dobeles namsaimnieks”
pamatkapitālā

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
PIEKRIST ieguldīt SIA „Dobeles namsaimnieks” pamatkapitālā naudas līdzekļus EUR
40 000 (četrdesmit tūkstoši euro) apmērā kapitālsabiedrības attīstībai un materiāli tehniskās
bāzes atjaunošanai.
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Nr.136/6

Par Dobeles novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu
Saskaņā ar likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likums", Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošo noteikumu „Kārtība, kādā
tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības
kapitāla izmantošanu ” 4.punktu un ņemot vērā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja
priekšlikumus par pašvaldībai piekritīgās dividendēs saņemamās kapitālsabiedrību peļņas
daļas izlietošanu kapitālsabiedrību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai un konkurētspējas
saglabāšanai, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, SIA „Dobeles enerģija” un SIA
„Dobeles komunālie pakalpojumi” nav jāmaksā dividendes no kapitālsabiedrības tīrās peļņas par
2014.gadu par pašvaldības kapitāla izmantošanu.
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Nr.137/6
Par aizņēmumu Valsts kasē

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam” un Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 80786 EUR (astoņdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit
seši euro) apmērā pašvaldības izglītības iestādes - Bikstu pamatskolas ēkas jumta
nomaiņai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākot ar 2017.gada jūliju, aizņēmumu
atmaksājot līdz 2026.gada jūlijam.
2. Aizņēmumu izņemt 2015.gadā.
3. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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Nr.138/6
Par aizņēmumu Valsts kasē

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22. pantu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 41. panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam” un Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt
aizņēmumu Valsts kasē 57 613 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti trīspadsmit euro)
apmērā pašvaldības ceļa „Druvas – Saulstari c-36“ Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā,
pārbūvei, paredzot aizņēmuma atmaksu sākot ar 2017.gada jūliju, aizņēmumu atmaksājot līdz
2026.gada jūlijam.
2. Aizņēmumu izņemt 2015. gadā.
3. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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Nr.139/6

Par projekta „Youth in Europe – Evidence – Based drug prevention”
(„Jaunatne Eiropā – Preventīvie pasākumi atkarību veicinošo vielu samazināšanā jauniešu
vidū”) īstenošanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu un saskaņā ar
Eiropas Savienības programmu “Erasmus +” un, ņemot vērā Dobeles novada jaunatnes politikas
attīstības stratēģijā 2013.-2017.gadam noteikto vidējā termiņa prioritāti “Atbalsts jauniešu
atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga dzīvesveida veicināšanai” (rīcības virziens
“Turpināt attīstīt regulārus jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga
dzīvesveida popularizēšanas pasākumus”), Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Īstenot projektu “Jaunatne Eiropā – Preventīvie pasākumi atkarību veicinošu vielu
samazināšanā jauniešu vidū” („Youth in Europe – Evidence – Based drug prevention”) (turpmāk
– projekts) Eiropas Savienības programmas “Erasmus +” apakšprogrammā “Stratēģiskā
partnerība”, nosakot kopējo projekta finansējumu 220 012 EUR, t.sk. Dobeles novada
pašvaldības līdzfinansējums 3 500 EUR.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 15 280 EUR apmērā no Dobeles
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, t.sk. 2015.gadā – 6 500,00 EUR, 2016.gadā – 7 280,00
EUR un 2017.gadā – 1 500,00 EUR.
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