LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.13

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

novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS,
ALDIS CĪRULIS, SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA
JANSONE, EDGARS LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS
PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS,
IVARS STANGA
Sēdē nepiedalās deputāti: EDĪTE KAUFMANE - iemesls: ZA kopsapulce
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS
VILKS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas juriste
INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, Finanšu
un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma
nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO,
Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE,
sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE JĀKOBSONE, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
MĀRA KRŪMIŅA, Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE, Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja INESE STRAUTMANE, datortīklu administrators GINTS DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtība:
1.(267/13)
2.(268/13)
3.(269/13)
4.(270/13)
5.(271/13)
6.(272/13)

Par nekustamā īpašuma “Eži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Laipnieki” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Ražas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 1 Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma “Vidiņu veikals” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma “Ineši” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

8.(274/13)

Par nekustamā īpašuma “Jaundimzas” Penkules pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Sunīši” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

9.(275/13)

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

10.(276/13)

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Uzvaras ielā 5, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Akācijas 8”, Akācijās,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Lauku ielā 1, Krimūnās,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Priežu ielā 11, Gardenē,
Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sējas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežansīši” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 78” Auru pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 104” Auru pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Znotiņi 1” Lielbērzē, Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 348” Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 2 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala Zemgales ielā 28A, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par neapbūvēta
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

7.(273/13)

11.(277/13)
12.(278/13)
13.(279/13)
14.(280/13)
15.(281/13)
16.(282/13)
17.(283/13)
18.(284/13)
19.(285/13)
20.(286/13)
21.(287/13)
22.(288/13)
23.(289/13)
24.(290/13)
25.(291/13)
26.(292/13)
27.(293/13)
28.(294/13)
29.(295/13)
30.(296/13)
31.(297/13)
32.(298/13)
33.(299/13)

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu
Par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam rīcības un
investīciju plāna aktualizāciju
Par projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”
vienkāršotās finanšu analīzes apstiprināšanu un galvojuma nodrošināšanu
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījums Dobeles
novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par
Dobeles novada pašvaldības nodevām””
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 “Par pašvaldības
pabalstiem” apstiprināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu
Par naudas balvu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem un treneriem
2015.gadā
Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību līgā

1.
Par nekustamā īpašuma „Eži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Eži” Annenieku pagastā zemes vienību 5,46 ha un
12,67 ha platībā sadalīšanai četrās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.267/13 pielikumā)
2.
Par nekustamā īpašuma „Laipnieki” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Laipnieki” Dobeles pagastā zemes vienības 18,8 ha
platībā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.268/13 pielikumā)
3.
Par nekustamā īpašuma „Ražas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ražas” Annenieku pagastā zemes vienības 8,4 ha
platībā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.269/13 pielikumā)
4.
Par nekustamā īpašuma „Ķiršu iela 1” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Ķiršu iela 1” Auru pagastā ar kopplatību 40,9 ha sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.270/13 pielikumā)
5.
Par nekustamā īpašuma „Vidiņu veikals” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Vidiņu veikals” Jaunbērzes pagastā ar kopplatību 9,6 ha sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.271/13 pielikumā)
6.
Par nekustamā īpašuma „Ineši” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Ineši” Bērzes pagastā ar kopplatību 7,04 ha sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.272/13 pielikumā)
7.
Par nekustamā īpašuma „Jaundimzas” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Jaundimzas” Penkules pagastā ar kopplatību 15,8 ha sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.273/13 pielikumā)
8.
Par nekustamā īpašuma „Sunīši” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Sunīši” Penkules pagastā ar kopplatību 18,4 ha sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.274/13 pielikumā)
9.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas
mērķa maiņu 283 Dobeles novada Krimūnu pagasta „Pokaiņu” mazdārziņu masīva nekustamo
īpašumu zemes vienībām.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Ņemot vērā Dobeles novada pašvaldības veikto izvērtējumu par „Pokaiņu” mazdārziņu
masīvā esošo zemesgabalu atbilstību Dobeles novada teritorijas plānojuma nosacījumiem, 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” 17.6.;
17.7.apakšpunktu un 23.punktu, spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Paziņošanas

likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 79.panta
pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – 1 (K.ĻAKSA), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.275/13 pielikumā)
10.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības īpašuma
tiesību izbeigšanu uz Dobeles novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zaļā iela 5
Dobelē.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Dobeles pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un Dobeles novada
domes noslēgtajiem dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu pirkuma līgumiem, ievērojot to, ka
dzīvojamās mājās privatizēti visi dzīvokļi un neapdzīvojamās telpas, un to īpašniekiem
nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR –
(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.276/13 pielikumā)
11.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Uzvaras ielā 5, Dobelē,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā
īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.29 Uzvaras ielā 5, Dobelē 46,1 kv.m. platībā atsavināšanu,
pārdodot to dzīvokļa īrniekam par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.277/13 pielikumā)
12.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Akācijas 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā
īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Nr.4 “Akācijas 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā 67,2 kv.m. platībā
atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniecei par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma
maksu.

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.278/13 pielikumā)
13.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Lauku ielā 1, Krimūnās,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā
īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.1 Lauku ielā 1, Krimūnās, Krimūnu pagastā 58,5 kv.m. platībā
atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniecei par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma
maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.279/13 pielikumā)
14.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.1 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā 29,0 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 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.280/13 pielikumā)

15.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sējas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala “Sējas” Bērzes pagastā 0,35 ha platībā
atsavināšanu, pārdodot to personai, kuras tiesiskajā valdījumā atrodas uz zemesgabala esošās ēkas
un būves.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.281/13 pielikumā)
16.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežansīši” Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala “Mežansīši” Auru pagastā 2,4 ha platībā un uz tā
esošās nedzīvojamās ēkas – noliktavas 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 17.novembrī
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 un 9.panta
otro 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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.282/13 pielikumā)
17.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 78” Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala “Jaunzemnieki 78” Auru pagastā 505 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 17.novembrī
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, 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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,

I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.283/13 pielikumā)
18.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 104” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala “Jaunzemnieki 104” Auru pagastā 607 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 17.novembrī
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, 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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.284/13 pielikumā)
19.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Znotiņi 1” Lielbērzē, Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala “Znotiņi 1” Lielbērzē, Auru pagastā 6100 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 17.novembrī
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, 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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.285/13 pielikumā)
20.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 348” Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pokaiņi 348” Krimūnu pagastā 597 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 17.novembrī
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, 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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.286/13 pielikumā)
21.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 2 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Pļavu iela 2 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā 2944
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 17.novembrī
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, 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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.287/13 pielikumā)
22.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala Zemgales ielā 28A Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Zemgales ielā 28A, Dobelē 17912 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 17.novembrī
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 un sesto 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.288/13 pielikumā)

23.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto saistošo
noteikumu „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” projektu, jaunā
redakcijā izsakot pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 „Par neapbūvēta
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un būtiski grozot 5.3. apakšpunktu, atbilstoši
esošajai tirgus situācijai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 16.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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.289/13 pielikumā)
24.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par 2015.gada 11.novembrī
notikušās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem, lūdz tos apstiprināt un
slēgt pirkuma līgumus.
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,
likuma „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.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA,
K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.290/13 pielikumā)
25.
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Meža prospektā 45, Dobelē un tās sastāvā ietilpstošās zemes 663 kv.m. platībā
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo
daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža prospektā 45,
Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 27.maija kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada pašvaldības Pilnvarojuma
līgumu Nr.159/4.3.-2014 ar SIA „Dobeles namsaimnieks”, 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,
S.LUCAUA,
K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.291/13 pielikumā)

26.
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 aktualizāciju.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
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 61.1 panta trešo
daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 73.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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.292/13 pielikumā)
27.
Par projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”
vienkāršotās finanšu analīzes apstiprināšanu un galvojuma nodrošināšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto
lēmuma projektu par SIA “Dobeles ūdens” iesniegto vienkāršoto finanšu analīzi projektam
“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” sakarā ar projekta ideju par
kanalizācijas tīklu paplašināšanu Dobeles aglomerācijā, kura ietvaros ir plānots izbūvēt jaunus
kanalizācijas tīklus 185 adresēm Dobelē un 29 adresēm Miltiņu ciemā 7060 m garumā, un
kanalizācijas sūkņu staciju Dzelzceļa ielā, Dobelē. Informē, ka valstī šajā plānošanas periodā
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzību un vēlmju nodrošināšanai
pieprasītais finansējums četras reizes pārsniedz piedāvājumu, līdz ar to Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija veiks atlasi vairākos posmos, un pirmajā priekšatlases posmā
aglomerācijām ar iedzīvotājiem no 10 - 100 tūkstošiem ir jāiesniedz projekta vienkāršotā finanšu
analīze, pēc kuras ministrija izvērtēs iedzīvotāju maksātspēju, ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifa dinamiku, iepriekšējo projektu un šī projekta naudas plūsmu, kā arī pašvaldības un
kapitālsabiedrības kredītsaistības, un, iespējams, mainīs plānotos projekta rezultātus vai apjomus,
vai atbalsta intensitāti, vai arī projektu neatbalstīs. Informē, ka šajā plānošanas periodā atbalstu
iespējams saņemt aglomerācijām ar 10 – 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kuras plāno nodrošināt
jaunas centralizētās kanalizācijas infrastruktūras izbūvi un jaunu pieslēgumu izveidi. Sagatavotais
lēmuma projekts ir par potenciālā projekta atbalstu un norādītā galvojuma summa kredītam ir
finansējuma indikatīvā summa, jo dažādi lielumi var mainīties. Ja no ministrijas tiks saņemts
atbalsts projektam, tad tiks izstrādāts precīzs projekta finanšu plāns, projekta darbības
komponentes un varēs apstiprināt precīzu galvojuma summu kredītam.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, vai ar vārdiem “Dobeles aglomerācija” ir
jāsaprot viss Dobeles novads.
LAILA ŠEREIKO paskaidro, ka Dobeles aglomerācijā ietilpst Dobeles pilsētas, Miltiņu,
Šķibes un Lejasstrazdu ciemu teritorijas.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 2014.-2020.gada
Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
specifisko atbalsta mērķi 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”, 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,
S.LUCAUA,
K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.293/13 pielikumā)
28.
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par bezcerīgo
debitoru parādu norakstīšanu no Dobeles novada pašvaldības bilances sakarā ar nodokļu un nomas
maksas parādu piedziņas termiņa beigšanos, ar nokavētu kreditora prasījuma iesniegšanas termiņu
un sakarā ar personu nāvi.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44.punktā, Civillikuma
1895.pantā un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā 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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.294/13 pielikumā)
29.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 ”Grozījums Dobeles novada
pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Dobeles novada
pašvaldības nodevām””
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto
pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības
nodevām” grozījumu projektu, papildinot noteikumus ar apakšpunktu, kas nosaka samazinātu
nodevas likmi personai, kura veic tirdzniecību publiskās vietās ar pašu ražotiem alkoholiskajiem
dzērieniem: vīnu, raudzētiem dzērieniem un citiem alkoholiskiem dzērieniem.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī
un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī, un abās komitejās apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS iesaka redakcionālu labojumu projekta tekstā, saikļa
“vai” vietā liekot “un”.
Deputātiem citu jautājumu vai priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu ar
redakcionālu precizējumu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12.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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.295/13 pielikumā)

30.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem”
apstiprināšanu
ZIŅO pašvaldības izpilddirektors AGRIS VILKS par sagatavoto pašvaldības saistošo
noteikumu „Par pašvaldības pabalstiem” projektu.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī un Finanšu un budžeta
komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī, un abās komitejās apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai
novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 43.panta trešo 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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.296/13 pielikumā)
31.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu
ZIŅO Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE par sagatavoto pašvaldības saistošo
noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” projektu.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī un apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Izsakās deputāts VIESTURS REINFELDS.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu Saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu un 43.panta trešo 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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.297/13 pielikumā)
32.
Par naudas balvu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem
un treneriem 2015.gadā
ZIŅO Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA par naudas balvas
piešķiršanu Dobeles novada sportistiem un treneriem saskaņā ar sarakstu lēmuma pielikumā.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.52/2 apstiprināto
nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem”, 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, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.298/13 pielikumā)

33.
Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
ZIŅO novada domes priekšsēdētāja vietnieks GUNTIS SAFRANOVIČS par Dobeles
novada pašvaldības dalības Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā apstiprināšanu, informē par tīkla
darbību un par novada pašvaldības atbildīgajām personām, kuras vadīs un koordinēs Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu mūsu pašvaldībā.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 17.novembrī un apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.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.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.299/13 pielikumā)

Sēde slēgta plkst.15.00
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2015.gada 29.decembrī, plkst.14.00

Sēdes vadītājs

A.SPRIDZĀNS
(01.12.2015.)

Protokolēja
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Nr.267/13

Par nekustamā īpašuma „Eži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 10.novembrī saņemto SIA “BUKU
AUDZĒTAVA”, reģistrācijas Nr.40003644290, juridiskā adrese: „Saknes”, Valgunde, Valgundes
pag., Jelgavas nov., valdes locekļa Gata Bērziņa iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Eži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 4642 001 0172 5,46 ha un 4642 001 0173 12,67 ha platībā sadalīšanai
četrās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums „Eži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4642 001
0172, 18,13 ha kopplatībā (turpmāk arī – īpašums „Eži”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 4642 001 0172 5,46 ha un 4642 001 0173 12,67 ha platībā 2014.gada
16.jūnijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.159 uz SIA „BUKU AUDZĒTAVA” vārda.
Ierosinātājs vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Eži” katru zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 4642 001 0172 un 4642 001 0173 divās zemes vienībās.
Īpašuma „Eži” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 27.augusta sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
SIA „ĢEOMETRS”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 12.novembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, 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 NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „ĢEOMETRS” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Eži” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4642 001
0172 un 4642 001 0173.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai (1) ar platību 1,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai (2) ar platību 4,46 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.3. zemes vienībai (3) ar platību 7,54 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.4. zemes vienībai (4) ar platību 5,13 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai (1) ar platību 1,0 ha:
3.1.1.7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.2.7315030100 - ceļa servitūta teritorija;
3.1.3.7316040100 - teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes
dzīļu nogabals.
3.2. zemes vienībai (2) ar platību 4,46 ha:
3.2.1.7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.2.2.7315030100 - ceļa servitūta teritorija;
3.2.3. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
3.2.4.7316040100 - teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes
dzīļu nogabals.
3.3. zemes vienībai (3) ar platību 7,54 ha:
3.3.1.7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.3.1.7316040100 - teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes
dzīļu nogabals.
3.4. zemes vienībai (4) ar platību 5,13 ha:
3.4.1.7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.4.2.7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.4.3.7316040100 - teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes
dzīļu nogabals.
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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Par nekustamā īpašuma „Laipnieki” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 6.novembrī saņemto [..], dzīvo [..]
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Laipnieki”
Dobeles pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0029 18,8 ha
platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada
dome KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums „Laipnieki” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660
001 0029, 24,8 ha kopplatībā (turpmāk arī – īpašums „Laipnieki”), kas sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4660 001 0029 18,8 ha un 4660 001 0030 6,0 ha platībā
2001.gada 3.augustā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.51 uz [..] vārda.
[..] vēlas sadalīt īpašuma „Laipnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4660 001
0029 divās zemes vienībās.
Īpašuma „Laipnieki” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu, zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 22.oktobrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, 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 NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Laipnieki” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4660 001 0029.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai (1) ar platību 3,8 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai (2) ar platību 15,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai (1) ar platību 3,8 ha:
3.1.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.2. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.
3.2. zemes vienībai (2) ar platību 15,0 ha:
3.2.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.2.2. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.
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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Par nekustamā īpašuma „Ražas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 16.novembrī saņemto [..], dzīvo [..],
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ražas”
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4642 005 0003 8,4
ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada
dome KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums „Ražas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4642 005
0003, 18,4 ha kopplatībā (turpmāk arī – īpašums „Ražas”), kas sastāv no divām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 4642 005 0003 8,4 ha un 4642 005 0004 10,0 ha platībā 2011.gada
26.janvārī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.25 uz [..] vārda.
[..] vēlas sadalīt īpašuma „Ražas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4642 005 0003
divās zemes vienībās.
Īpašuma „Ražas” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 15.jūlija sēdes lēmumu, zemes ierīcības projektu izstrādājusi
SIA „Rūķis AG”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 10.novembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, 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 NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Ražas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4642 005
0003.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai (1) ar platību 1,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai (2) ar platību 7,3 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai (1) ar platību 1,1 ha:
3.1.1.7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos;
3.1.2.7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.3 .7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju;.
3.1.4.7316040100 - teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes
dzīļu nogabals.
3.2. zemes vienībai (2) ar platību 7,3 ha:
3.2.1.7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos;
3.2.2.7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.2.3.7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.2.4 .7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju;
3.2.5.7316040100 - teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes
dzīļu nogabals.
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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Par nekustamā īpašuma „Ķiršu iela 1” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 6.novembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ķiršu iela 1” Auru
pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Ķiršu iela 1”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Ķiršu iela 1”, kadastra numurs 46460080088 ar kopplatību 40,9 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
numurs 175 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Ķiršu iela 1” sastāv no sešām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem: 46460080088 ar platību 0,4 ha, 46460060033 ar platību 17,6 ha,
46460060067 ar platību 5,0 ha, 46460080089 ar platību 0,9 ha, 46460080090 ar platību 1,7 ha, un
46460080239 ar platību 15,3 ha.
Nekustamā īpašuma „Ķiršu iela 1” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ķiršu iela 1” 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 „Ķiršu iela 1” Auru pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46460060033 17,6 ha platībā, 46460060067 5,0 ha
platībā un 46460080239 15,3 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) un 46460080088 0,4 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46460080089 0,9 ha platībā un 46460080090 1,7
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.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.271/13

Par nekustamā īpašuma „Vidiņu veikals” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 28.oktobrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vidiņu veikals”
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Vidiņu veikals”)
sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Vidiņu veikals”, kadastra numurs 4652 003 0067 ar kopplatību 9,6
ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 53 uz [..] vārda.
Nekustamais īpašums „Vidiņu veikals” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 4668 003 0067 ar platību 2,8 ha un 4668 002 0007 ar platību 6,8 ha.
Nekustamā īpašuma „Vidiņu veikals” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Vidiņu veikals” 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 „Vidiņu veikals” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0067 2,8 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4668 002 0007 6,8 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma „Ineši” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 11.novembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ineši”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Ineši”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Ineši”, kadastra numurs 4652 006 0075 ar kopplatību 7,04 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
numurs 100000536966 uz [..] vārda.
Nekustamais īpašums „Ineši” sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 4652 006 0075 ar platību 0,94 ha, 4652 004 0085 ar platību 2,4 ha, 4652 004
0086 ar platību 1,9 ha un 4652 004 0087 ar platību 1,8 ha.
Nekustamā īpašuma „Ineši” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ineši” 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 „Ineši” Bērzes pagastā, Dobeles novadā divos atsevišķos
īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 004 0085 2,4 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam, kurš sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 004
0086 1,9 ha platībā un 4652 004 0087 1,8 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), 4652 006 0075 0,94 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.273/13

Par nekustamā īpašuma „Jaundimzas” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 12.novembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma „Jaundimzas”
Penkules pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Jaundimzas”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Jaundimzas”, kadastra numurs 4684 006 0050 ar kopplatību 15,8
ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 100000064750 uz [..] vārda.
Nekustamais īpašums „Jaundimzas” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 4684 006 0050 ar platību 9,2 ha un 4684 006 0051 ar platību 6,6 ha.
Nekustamā īpašuma „Jaundimzas” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Jaundimzas” 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 „Jaundimzas” Penkules pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4684 006 0050 9,2 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4684 006 0051 6,6 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.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.274/13

Par nekustamā īpašuma „Sunīši” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 11.novembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Meiera zemnieku saimniecības „MAZBALDONAS”, reģ. Nr.45101007718, juridiskā
adrese - „Mazbaldonas” Penkules pagasts, Dobeles novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Sunīši”, Penkules pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Sunīši”)
sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Sunīši”, kadastra numurs 46840020007 ar kopplatību 18,4 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 39 uz Meiera zemnieku saimniecības „MAZBALDONAS” vārda.
Nekustamais īpašums „Sunīši” sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
46840020007 ar platību 1,6 ha, 46840020060 ar platību 11,9 ha, 46840020061 ar platību 4,5 ha,
un 46840020062 ar platību 0,4 ha.
Nekustamā īpašuma „Sunīši” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Meiera zemnieku saimniecības „MAZBALDONAS” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu
„Sunīši” 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 „Sunīši” Penkules pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46840020007 1,6 ha platībā un 46840020062 0,4
ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46840020060 11,9 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) un 46840020061 4,5 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.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.275/13
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Saskaņā ar spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu (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”) nekustamie
īpašumi Dobeles novada Krimūnu pagasta „Pokaiņu” mazdārziņu masīvā atrodas savrupmāju
apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana ir: individuālo dzīvojamo māju apbūve un neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.punkts noteic, ka apbūves zeme šo noteikumu izpratnē
ir: 1) apbūvēta zeme, kuru atbilstoši zemes likumīgai izmantošanai izmanto būvju,
inženierkomunikāciju vai labiekārtojuma uzturēšanai; 2) neapbūvēta zeme, kuru atbilstoši
detālplānojumam ir plānots (atļauts) izmantot būvju, inženierkomunikāciju vai labiekārtojuma
uzturēšanai; 3) neapbūvēta zeme, uz kuras vietējās pašvaldības teritorijas plānojums paredz
apbūvi un detālplānojums nav nepieciešams, un zemes vienība pēc platības atbilst apbūves
noteikumos noteiktajām apbūves prasībām; 4) neapbūvēta zeme, uz kuru ir izsniegta būvatļauja.
Atbilstoši 14.1 punktam neapbūvētu apbūves zemi iedala neapgūtā apbūves zemē un apgūtā
apbūves zemē.
Ņemot vērā Dobeles novada pašvaldības veikto izvērtējumu par „Pokaiņu” mazdārziņu
masīvā esošo zemesgabalu atbilstību Dobeles novada teritorijas plānojuma nosacījumiem, 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” 17.6.;
17.7.apakšpunktu un 23.punktu, spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Paziņošanas
likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 79.panta
pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

MAINĪT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)
sekojošām zemes vienībām Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumiem:
46720090002, platība 0,060 ha;
46720090013, platība 0,071 ha;
46720090014, platība 0,128 ha;
46720090015, platība 0,146 ha;
46720090017, platība 0,067 ha;
46720090018, platība 0,0635 ha;
46720090019, platība 0,0743 ha;
46720090020, platība 0,077 ha;
46720090023, platība 0,073 ha;
46720090024, platība 0,076 ha;
46720090025, platība 0,0807 ha;
46720090027, platība 0,069 ha;

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.
1.58.
1.59.
1.60.
1.61.
1.62.
1.63.
1.64.
1.65.
1.66.
1.67.

46720090028, platība 0,077 ha;
46720090029, platība 0,071 ha;
46720090030, platība 0,09 ha;
46720090031, platība 0,0862 ha;
46720090032, platība 0,0513 ha;
46720090035, platība 0,069 ha;
46720090036, platība 0,0645 ha;
46720090039, platība 0,1418 ha;
46720090042, platība 0,067 ha;
46720090044, platība 0,063 ha;
46720090045, platība 0,067 ha;
46720090047, platība 0,0697 ha;
46720090048, platība 0,06 ha;
46720090050, platība 0,064 ha;
46720090051, platība 0,07 ha;
46720090064, platība 0,057 ha;
46720090065, platība 0,0741 ha;
46720090066, platība 0,0592 ha;
46720090067, platība 0,06 ha;
46720090068, platība 0,06 ha;
46720090069, platība 0,0734 ha;
46720090070, platība 0,06 ha;
46720090074, platība 0,0642 ha;
46720090075, platība 0,0626 ha;
46720090076, platība 0,06 ha;
46720090077, platība 0,1227 ha;
46720090080, platība 0,0649 ha;
46720090081, platība 0,061 ha;
46720090082, platība 0,061 ha;
46720090083, platība 0,0595 ha;
46720090084, platība 0,0621 ha;
46720090085, platība 0,0581 ha;
46720090086, platība 0,06 ha;
46720090087, platība 0,068 ha;
46720090088, platība 0,0617 ha;
46720090092, platība 0,123 ha;
46720090095, platība 0,061 ha;
46720090099, platība 0,1233 ha;
46720090101, platība 0,0689 ha;
46720090103, platība 0,062 ha;
46720090104, platība 0,062 ha;
46720090105, platība 0,118 ha;
46720090107, platība 0,0593 ha;
46720090108, platība 0,0618 ha;
46720090109, platība 0,0626 ha;
46720090110, platība 0,0623 ha;
46720090111, platība 0,0561 ha;
46720090112, platība 0,0573 ha;
46720090113, platība 0,0551 ha;
46720090114, platība 0,06 ha;
46720090115, platība 0,059 ha;
46720090116, platība 0,129 ha;
46720090118, platība 0,062 ha;
46720090119, platība 0,0875 ha;
46720090122, platība 0,0734 ha;

1.68.
1.69.
1.70.
1.71.
1.72.
1.73.
1.74.
1.75.
1.76.
1.77.
1.78.
1.79.
1.80.
1.81.
1.82.
1.83.
1.84.
1.85.
1.86.
1.87.
1.88.
1.89.
1.90.
1.91.
1.92.
1.93.
1.94.
1.95.
1.96.
1.97.
1.98.
1.99.
1.100.
1.101.
1.102.
1.103.
1.104.
1.105.
1.106.
1.107.
1.108.
1.109.
1.110.
1.111.
1.112.
1.113.
1.114.
1.115.
1.116.
1.117.
1.118.
1.119.
1.120.
1.121.
1.122.

46720090123, platība 0,094 ha;
46720090124, platība 0,116 ha;
46720090126, platība 0,0568 ha;
46720090127, platība 0,06 ha;
46720090129, platība 0,061 ha;
46720090131, platība 0,0603 ha;
46720090132, platība 0,06 ha;
46720090133, platība 0,06 ha;
46720090134, platība 0,06 ha;
46720090135, platība 0,062 ha;
46720090136, platība 0,06 ha;
46720090137, platība 0,0586 ha;
46720090138, platība 0,066 ha;
46720090139, platība 0,066 ha;
46720090140, platība 0,063 ha;
46720090141, platība 0,061 ha;
46720090142, platība 0,06 ha;
46720090143, platība 0,061 ha;
46720090145, platība 0,0614 ha;
46720090146, platība 0,06 ha;
46720090148, platība 0,0601 ha;
46720090149, platība 0,0596 ha;
46720090151, platība 0,06 ha;
46720090152, platība 0,0962 ha;
46720090153, platība 0,054 ha;
46720090155, platība 0,064 ha;
46720090156, platība 0,065 ha;
46720090157, platība 0,0665 ha;
46720090158, platība 0,067 ha;
46720090159, platība 0,058 ha;
46720090161, platība 0,0608 ha;
46720090163, platība 0,0641 ha;
46720090164, platība 0,0601 ha;
46720090165, platība 0,0582 ha;
46720090167, platība 0,059 ha;
46720090169, platība 0,059 ha;
46720090170, platība 0,06 ha;
46720090171, platība 0,065 ha;
46720090172, platība 0,066 ha;
46720090173, platība 0,1187 ha;
46720090174, platība 0,067 ha;
46720090175, platība 0,0848 ha;
46720090176, platība 0,068 ha;
46720090177, platība 0,061 ha;
46720090178, platība 0,061 ha;
46720090179, platība 0,062 ha;
46720090180, platība 0,069 ha;
46720090183, platība 0,059 ha;
46720090184, platība 0,06 ha;
46720090185, platība 0,0495 ha;
46720090187, platība 0,066 ha;
46720090188, platība 0,061 ha;
46720090189, platība 0,0608 ha;
46720090190, platība 0,1173 ha;
46720090193, platība 0,058 ha;

1.123.
1.124.
1.125.
1.126.
1.127.
1.128.
1.129.
1.130.
1.131.
1.132.
1.133.
1.134.
1.135.
1.136.
1.137.
1.138.
1.139.
1.140.
1.141.
1.142.
1.143.
1.144.
1.145.
1.146.
1.147.
1.148.
1.149.
1.150.
1.151.
1.152.
1.153.
1.154.
1.155.
1.156.
1.157.
1.158.
1.159.
1.160.
1.161.
1.162.
1.163.
1.164.
1.165.
1.166.
1.167.
1.168.
1.169.
1.170.
1.171.
1.172.
1.173.
1.174.
1.175.
1.176.
1.177.

46720090194, platība 0,0605 ha;
46720090195, platība 0,061 ha;
46720090196, platība 0,062 ha;
46720090197, platība 0,0617 ha;
46720090198, platība 0,0652 ha;
46720090199, platība 0,064 ha;
46720090200, platība 0,066 ha;
46720090201, platība 0,066 ha;
46720090203, platība 0,0595 ha;
46720090207, platība 0,06 ha;
46720090208, platība 0,0592 ha;
46720090210, platība 0,137 ha;
46720090211, platība 0,0624 ha;
46720090212, platība 0,063 ha;
46720090215, platība 0,0652 ha;
46720090216, platība 0,061 ha;
46720090217, platība 0,057 ha;
46720090218, platība 0,064 ha;
46720090219, platība 0,072 ha;
46720090220, platība 0,0613 ha;
46720090222, platība 0,058 ha;
46720090223, platība 0,06 ha;
46720090229, platība 0,0752 ha;
46720090230, platība 0,061 ha;
46720090232, platība 0,058 ha;
46720090234, platība 0,0619 ha;
46720090236, platība 0,0616 ha;
46720090237, platība 0,0626 ha;
46720090238, platība 0,061 ha;
46720090240, platība 0,189 ha;
46720090242, platība 0,0654 ha;
46720090244, platība 0,072 ha;
46720090245, platība 0,067 ha;
46720090246, platība 0,072 ha;
46720090247, platība 0,0576 ha;
46720090248, platība 0,061 ha;
46720090249, platība 0,06 ha;
46720090252, platība 0,0602 ha;
46720090253, platība 0,059 ha;
46720090254, platība 0,0598 ha;
46720090255, platība 0,06 ha;
46720090258, platība 0,0676 ha;
46720090265, platība 0,06 ha;
46720090266, platība 0,06 ha;
46720090268, platība 0,06 ha;
46720090269, platība 0,06 ha;
46720090271, platība 0,06 ha;
46720090272, platība 0,062 ha;
46720090274, platība 0,068 ha;
46720090275, platība 0,06 ha;
46720090276, platība 0,06 ha;
46720090277, platība 0,0584 ha;
46720090278, platība 0,06 ha;
46720090279, platība 0,06 ha;
46720090280, platība 0,06 ha;

1.178.
1.179.
1.180.
1.181.
1.182.
1.183.
1.184.
1.185.
1.186.
1.187.
1.188.
1.189.
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1.191.
1.192.
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1.199.
1.200.
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1.212.
1.213.
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1.217.
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1.223.
1.224.
1.225.
1.226.
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1.228.
1.229.
1.230.
1.231.
1.232.

46720090283, platība 0,06 ha;
46720090284, platība 0,059 ha;
46720090285, platība 0,0662 ha;
46720090286, platība 0,0604 ha;
46720090287, platība 0,0596 ha;
46720090288, platība 0,06 ha;
46720090289, platība 0,06 ha;
46720090290, platība 0,06 ha;
46720090292, platība 0,06 ha;
46720090294, platība 0,06 ha;
46720090301, platība 0,1802 ha;
46720090302, platība 0,06 ha;
46720090304, platība 0,121 ha;
46720090307, platība 0,125 ha;
46720090309, platība 0,06 ha;
46720090310, platība 0,063 ha;
46720090312, platība 0,0598 ha;
46720090313, platība 0,06 ha;
46720090314, platība 0,069 ha;
46720090315, platība 0,06 ha;
46720090316, platība 0,061 ha;
46720090318, platība 0,058 ha;
46720090320, platība 0,056 ha;
46720090321, platība 0,0655 ha;
46720090322, platība 0,0594 ha;
46720090325, platība 0,064 ha;
46720090326, platība 0,0768 ha;
46720090327, platība 0,0603 ha;
46720090329, platība 0,0696 ha;
46720090330, platība 0,075 ha;
46720090332, platība 0,067 ha;
46720090334, platība 0,06 ha;
46720090335, platība 0,2178 ha;
46720090338, platība 0,06 ha;
46720090340, platība 0,0574 ha;
46720090342, platība 0,0554 ha;
46720090343, platība 0,06 ha;
46720090345, platība 0,069 ha;
46720090346, platība 0,058 ha;
46720090347, platība 0,065 ha;
46720090348, platība 0,0597 ha;
46720090349, platība 0,06 ha;
46720090350, platība 0,072 ha;
46720090355, platība 0,06 ha;
46720090357, platība 0,063 ha;
46720090359, platība 0,062 ha;
46720090362, platība 0,0604 ha;
46720090363, platība 0,0595 ha;
46720090365, platība 0,0593 ha;
46720090366, platība 0,06 ha;
46720090368, platība 0,0636 ha;
46720090370, platība 0,1213 ha;
46720090371, platība 0,1209 ha;
46720090379, platība 0,0603 ha;
46720090380, platība 0,06 ha;

1.233.
1.234.
1.235.
1.236.
1.237.
1.238.
1.239.
1.240.
1.241.
1.242.
1.243.
1.244.
1.245.
1.246.
1.247.
1.248.
1.249.
1.250.
1.251.
1.252.
1.253.
1.254.
1.255.
1.256.
1.257.
1.258.
1.259.
1.260.
1.261.
1.262.
1.263.
1.264.
1.265.
1.266.
1.267.
1.268.
1.269.
1.270.
1.271.
1.272.
1.273.
1.274.
1.275.
1.276.
1.277.
1.278.
1.279.
1.280.
1.281.
1.282.
1.283.

46720090381, platība 0,0629 ha;
46720090382, platība 0,0574 ha;
46720090383, platība 0,0563 ha;
46720090384, platība 0,06 ha;
46720090385, platība 0,0606 ha;
46720090386, platība 0,06 ha;
46720090387, platība 0,06 ha;
46720090391, platība 0,0603 ha;
46720090396, platība 0,0633 ha;
46720090398, platība 0,0596 ha;
46720090399, platība 0,059 ha;
46720090400, platība 0,0586 ha;
46720090403, platība 0,06 ha;
46720090407, platība 0,058 ha;
46720090408, platība 0,0616 ha;
46720090409, platība 0,121 ha;
46720090410, platība 0,06 ha;
46720090411, platība 0,06 ha;
46720090412, platība 0,0602 ha;
46720090414, platība 0,1222 ha;
46720090421, platība 0,0561 ha;
46720090422, platība 0,0617 ha;
46720090425, platība 0,079 ha;
46720090427, platība 0,0681 ha;
46720090428, platība 0,061 ha;
46720090429, platība 0,1131 ha;
46720090430, platība 0,118 ha;
46720090432, platība 0,06 ha;
46720090439, platība 0,065 ha;
46720090444, platība 0,0544 ha;
46720090446, platība 0,057 ha;
46720090449, platība 0,06 ha;
46720090450, platība 0,06 ha;
46720090452, platība 0,1229 ha;
46720090455, platība 0,06 ha;
46720090464, platība 0,071 ha;
46720090465, platība 0,074 ha;
46720090467, platība 0,0584 ha;
46720090470, platība 0,0578 ha;
46720090471, platība 0,059 ha;
46720090473, platība 0,0667 ha;
46720090474, platība 0,066 ha;
46720090475, platība 0,0611 ha;
46720090476, platība 0,0671 ha;
46720090477, platība 0,0579 ha;
46720090481, platība 0,071 ha;
46720090482, platība 0,064 ha;
46720090483, platība 0,0645 ha;
46720090490, platība 0,0654 ha;
46720090491, platība 0,0823 ha;
46720090495, platība 0,066 ha.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

3. Lēmumu adresātiem paziņot ar publikāciju Dobeles novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Dobeles novada ziņas” un pašvaldības mājaslapā, kā arī izliekot paziņojumu
pašvaldības telpās Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā un Krimūnu pagasta pārvaldē.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.276/13
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Dobeles pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un Dobeles novada
domes noslēgtajiem dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu pirkuma līgumiem, ievērojot to, ka
dzīvojamās mājās privatizēti visi dzīvokļi un neapdzīvojamās telpas, un to īpašniekiem
nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IZBEIGT pašvaldības īpašuma tiesības uz Dobeles novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Zaļā iela 5, Dobelē, Dobeles novadā.
2. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai veikt darbības lēmuma
1.punktā minēto īpašumu tiesību nostiprinājumu dzēšanai Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.277/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Uzvaras ielā 5, Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.29 Uzvaras ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā,
īrnieka [..] 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 7800,00
(septiņi tūkstoši astoņi 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.29 Uzvaras ielā 5,
Dobelē, Dobeles novadā, 46,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma
461/25584 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 007
2911 001 032).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 8000,00
(astoņi tūkstoši euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada
30.novembrim.
3. Pircējam četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāslēdz pirkuma līgums un
jāveic pirmais maksājums ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.278/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Akācijas 8”, Akācijās, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.4 “Akācijas 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā, īrnieces [..] iesniegumu par īrētā trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 67,2 kv.m.
atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību
EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši 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.4 “Akācijas 8”,
Akācijās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 67,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 672/13522 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes
(kadastra numurs 4672 900 0112).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1800,00
(viens tūkstotis astoņi simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada
30.aprīlim.
3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāslēdz pirkuma līgums un
jāveic pirmais maksājums ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.279/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Lauku ielā 1, Krimūnās, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.1 Lauku ielā 1, Krimūnās, Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā, īrnieces [..] iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 58,5 kv.m.
atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību
EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi 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.1 Lauku ielā 1,
Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 58,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 585/11813 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes
(kadastra numurs 4672 900 0114).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 2400,00 (divi
tūkstoši četri simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada
30.novembrim.
3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāslēdz pirkuma līgums un
jāveic pirmais maksājums ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.280/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Priežu ielā 11, Gardenē,
Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr.1 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums Priežu iela 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs
no dzīvojamās mājas ar 24 dzīvokļu īpašumiem, kuru kopējā platība 895,3 kv.m. un zemes 0.26
ha platībā, kadastra numurs 4646 001 0099, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0036 2256 uz Auru pagasta
pašvaldības vārda.
Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.1 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles
novadā 29,0 kv.m. platībā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 1000,00 (viens
tūkstotis 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 – vienistabas dzīvokli Nr.1 Priežu ielā 11,
Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 29,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās
kopīpašuma 290/8953 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs
4646 001 0099 001 001).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1100,00 (viens
tūkstotis viens simts euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.281/13
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sējas” Bērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 20.maijā saņemts Ivana Visocka ierosinājums
atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu īpašumu – apbūvētu zemesgabalu “Sējas”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals “Sējas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar
kadastra Nr. 4652 005 0187 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0055 0249 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība 0,35 ha.
Uz zemesgabala atrodas Ivanam Visockim tiesiskajā valdījumā esošas ēkas un būves.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 1500,00 (viens
tūkstotis pieci 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 Ivanam VISOCKIM, personas kods 090458-12207, nekustamo īpašumu apbūvētu zemesgabalu “Sējas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4654 005
0187, 0,35 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1900,00
(viens tūkstotis deviņi simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada
31.augustam.
3. Pircējam četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāslēdz pirkuma līgums un
jāveic pirmais maksājums ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.282/13
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežansīši” Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala “Mežansīši” Auru pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošās nedzīvojamās
ēkas – noliktavas, atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums – zemesgabals “Mežansīši” Auru pagastā, Dobeles novadā ar
kadastra numuru 4646 005 0032 2,4 ha platībā un uz tā esošā nedzīvojamā ēka – noliktava
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
numurs 1000 0054 8156 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Pašvaldībai tās funkciju veikšanai minētais īpašums nav nepieciešams.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 2600,00 (divi
tūkstoši seši simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un 9.panta
otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Mežansīši” Auru pagastā, Dobeles
novadā, kadastra numurs 4646 005 0032, 2,4 ha platībā un nedzīvojamo ēku – noliktavu.
2. NOTEIKT atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro)
t.sk. zemei EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro) un nedzīvojamai ēkai EUR 2000,00 (divi tūkstoši
euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.283/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 78” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala „Jaunzemnieki 78” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 78” Auru pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0091 505 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 9362 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 700,00 (septiņi
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 „Jaunzemnieki 78”
Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0091, 505 kv.m. platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1100,00 (viens
tūkstotis viens simts euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.284/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 104” Auru pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala „Jaunzemnieki 104” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 104” Auru pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0113 607 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 9361 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 800,00 (astoņi
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 „Jaunzemnieki 104”
Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0113, 607 kv.m. platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1200,00 (viens
tūkstotis divi simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.285/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Znotiņi 1” Lielbērzē, Auru pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala „Znotiņi 1” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Znotiņi 1” Lielbērzē, Auru pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 002 0062 6100 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 7127 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 2800,00 (divi
tūkstoši astoņi 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 „Znotiņi 1” Lielbērzē,
Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 002 0062, 6100 kv.m. platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 3000,00 (trīs
tūkstoši euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.286/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 348” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala „Pokaiņi 348” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pokaiņi 348” Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4672 009 0348 597 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 9552 uz
Dobeles novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 800,00 (astoņi
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 „Pokaiņi 348” Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 009 0348, 597 kv.m. platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1200,00 (viens
tūkstotis divi simti euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.287/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 2 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala Pļavu iela 2 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Pļavu iela 2 Jaunbērzē, Jaunbērzes
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0674 2944 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054
4019 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 2 Jaunbērzē,
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0674, 2944 kv.m. platībā (kadastra
apzīmējums 4668 003 0666).
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.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.288/13

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala Zemgales ielā 28A Dobelē, Dobeles
novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Zemgales ielā 28A, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Zemgales ielā 28A, Dobelē, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4601 015 5202 (turpmāk arī – zemesgabals) reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0017 2549 uz
Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 17912 kv.m., kura konfigurācija nepieļauj tā izmantošanu apbūvei.
Tādējādi, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktā
noteiktajam, minētais zemesgabals ir zemes starpgabals. Zemesgabals robežojas ar personai
piederošu nekustamo īpašumu, kurš 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 4500,00 (četri
tūkstoši pieci simti euro). Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisijas noteiktā
zemesgabala atsavināšanas cena ir EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo un sesto 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 Zemgales ielā 28A, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601
015 5202, 17912 kv.m. platībā zemes starpgabala statusu.
2. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Zemgales ielā 28A, 17912
kv.m. platībā Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 015 5202.
3. NOTEIKT lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 5000,00 (pieci
tūkstoši euro).
4. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.289/13

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Par neapbūvēta
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.289/13
(protokols Nr.13)
2015.gada 26.novembrī

Saistošie noteikumi Nr.10

Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) noteic zemes nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Dobeles novada pašvaldībai piederošajiem vai piekritīgajiem neapbūvētajiem
zemesgabaliem (turpmāk – Zemesgabals) bez apbūves tiesībām vai ar apbūves tiesībām.
2. Zemesgabala nomas maksu gadā noteic procentos no iznomātā Zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā.
3. Zemes nomas maksai piemēro pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajai
likmei.
4. Dobeles pilsētas administratīvajā teritorijā zemes nomas maksu noteic atbilstoši
iznomājamā Zemesgabala atrašanās vietai. (pielikumā Dobeles pilsētas sadalījums zonās)
5. Zemesgabaliem bez apbūves tiesībām zemes nomas maksu gadā noteic šādu:
5.1.pilsētas 1.zonā – 3% no zemes kadastrālās vērtības;
5.2.pilsētas 2.zonā – 2% no zemes kadastrālās vērtības;
5.3.lauku teritorijās Zemesgabaliem ar vienu kadastra apzīmējumu:
5.3.1. līdz 1 ha – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības;
5.3.2. no 1 ha - 7% no zemes kadastrālās vērtības.
6. Zemesgabaliem ar apbūves tiesībām zemes nomas maksu gadā noteic šādu:
6.1. pilsētā 1.zonā – 4% no zemes kadastrālās vērtības;
6.2. pilsētā 2.zonā – 3% no zemes kadastrālās vērtības;
6.3. lauku teritorijās – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
7. Minimālais zemes nomas maksas apmērs ir 7,00 euro gadā.
8. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts papildus noteiktajai zemes nomas maksai.
9. Zemes nomas maksa tiek rēķināta ar lēmuma par Zemesgabala iznomāšanu pieņemšanas
dienu.
Noslēguma jautājumi
10. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.
11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr.10
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

Sadaļas paskaidrojums
Izdodot saistošos noteikumus, pašvaldība ir tiesīga noteikt
lielāku zemes nomas maksu par 1,5 % no Zemesgabala
kadastrālās vērtības gadā, atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.punktam.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.pants nosaka pašvaldībai pienākumu
lietderīgi rīkoties ar mantu, nododot to lietošanā par iespējami
augstāku cenu.
Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā būtiski
pieaugusi lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtība, par to
liecina pašvaldības rīcībā esošā informācija par darījumiem ar
lauksaimniecības zemi. Tādejādi nepieciešams noteikt
Zemesgabalu nomas maksu atbilstoši esošajai tirgus situācijai.
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošie
noteikumi Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” izteikti jaunā redakcijā. Būtiski grozījumi
ir
izdarīti
Noteikumu
5.3.2.apakšpunktā,
nosakot
Zemesgabaliem bez apbūves tiesībām lauku apvidū platībā no
1 ha nomas maksu atbilstoši tirgus vērtībai - 7% no
Zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.
Savukārt, Zemesgabaliem platībā līdz 1 ha tiek piemērota
iepriekš noteiktā zemes nomas maksa 1,5% no kadastrālās
vērtības gadā, jo Pašvaldības rīcībā ir liels skaits neiznomātu
Zemesgabalu, kuri atrodas mazdārziņu teritorijās. Tādejādi ir
lietderīgi šos Zemesgabalus nodot lietošanā par samērīgu un
tirgus situācijai atbilstošu nomas maksu.
Papildus ieņēmumi pašvaldības budžetā.
Saistošie noteikumi sabalansēs sabiedrības vajadzības pēc
zemes izmantošanas un pašvaldības pienākumu racionāli un
lietderīgi apsaimniekot tās nekustamo mantu, kā arī
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt
Zemesgabalus.
Nav attiecināms.

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

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.290/13
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 - zemesgabala
“Pokaiņi 177” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,0598 ha platībā, kadastra Nr.4672 009
0177 izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 1500,00 euro, nosakot
pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 1.jūlijam.
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala
Robežu iela 3 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 3074 kv.m. platībā,
kadastra Nr.4668 003 0675, kadastra apzīmējums 4668 003 0667 izsoles rezultātus un
pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 2800,00 euro.
3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala
Robežu iela 5 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 2959 kv.m. platībā,
kadastra Nr.4668 003 0673, kadastra apzīmējums 4668 003 0665 izsoles rezultātus un
pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 2700,00 euro.
4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala
Robežu iela 7 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 2921 kv.m. platībā,
kadastra Nr. 4668 003 0671, kadastra apzīmējums 4668 003 0663 izsoles rezultātus un
pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 2700,00 euro.
5. UZDOT pircējiem septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma
līgumu ar pašvaldību.

Priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.291/13
Par dzīvojamās mājas 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 Meža prospektā 45,
Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 27.maija kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada pašvaldības Pilnvarojuma
līgumu Nr.159/4.3.-2014 ar SIA „Dobeles namsaimnieks”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NODOT daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža prospektā 45, Dobelē, Dobeles novadā,
kas sastāv no 18 dzīvokļu īpašumiem, tās sastāvā ietilpstošās zemes 663 kv.m. platībā,
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Fainai Lifenko, p.k.[..].
2. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” sagatavot un pašvaldības vārdā parakstīt
dzīvojamās mājas Meža prospektā 45, Dobelē, Dobeles novadā nodošanas - pieņemšanas
aktu.
3. UZDOT SIA „Dobeles namsaimnieks”, kā Dobeles novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu
pārvaldniekam, Dobeles novada pašvaldības vārdā slēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas līgumus ar dzīvokļu īpašnieku izvēlēto pārvaldnieku vai
apsaimniekotāju, administrējot Dobeles novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īrnieku
maksas par dzīvojamo telpu īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem,
nekustamā īpašuma nodokli, civiltiesiskā kārtībā vienoties par dzīvojamai mājai lietošanā
nepieciešamā zemesgabala platības lielumu, kā arī administrēt citus ar dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu saistītos maksājumus.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS
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LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.292/13
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 61.1 panta trešo
daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 73.punktu, 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.

Priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.293/13

Par projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”
vienkāršotās finanšu analīzes apstiprināšanu un galvojuma nodrošināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 2014.-2020.gada
Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
specifisko atbalsta mērķi 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “DOBELES ŪDENS” iesniegto vienkāršoto finanšu analīzi
projektam “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” (turpmāk –
Projekts).
2. Nodrošināt Projekta finansēšanai Dobeles novada domes galvojumu SIA “DOBELES
ŪDENS” kredītam 773 316,35 euro apmērā, t.sk. attiecināmās izmaksas 479 015 euro
un pievienotās vērtības nodoklis 294 301,35 euro.

Priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.294/13
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44.punktā, Civillikuma
1895.pantā un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā noteikto, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
UZDOT novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai norakstīt no bilances sekojošus
bezcerīgos debitoru parādus:
1. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu sakarā ar piedziņas termiņa beigšanos:
1.1. Gita Ažubele, p.k.[..], EUR 0,86 (pamatparāds EUR 0,43, nokavējuma nauda EUR 0,43);
1.2. Jautrīte Oša, p.k.[..], EUR 14,62 (pamatparāds EUR 7,31, nokavējuma nauda EUR 7,31);
1.3. Gunta Pētersone, p.k.[..], EUR 2,50 (pamatparāds EUR 1,25, nokavējuma nauda EUR
1,25);
1.4. Lilita Strautmane, p.k.[..], EUR 1,14 (pamatparāds EUR 0,57, nokavējuma nauda EUR
0,57);
1.5. Ināra Šeffere, p.k.[..], EUR 2,02 (pamatparāds EUR 1,01, nokavējuma nauda EUR 1,01);
1.6. Aija Antona, p.k.[..], EUR 13,10 (pamatparāds EUR 6,55, nokavējuma nauda EUR 6,55).
2. Zemes nomas maksas parādu sakarā ar piedziņas termiņa beigšanos:
2.1. Mārīte Balode, p.k.[..], EUR 23,26;
2.2. Anita Grundāne, p.k.[..], EUR 10,74;
2.3. Guntis Liekniņš, p.k.[..], EUR 2,06;
2.4. Vjačeslavs Nesukais, p.k.[..], EUR 3,49;
2.5. Aija Antona, p.k.[..], EUR 10,49;
2.6. Vija Linga-Bērziņa, p.k.[..], EUR 4,41.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu - nesegtie kreditoru prasījumi fizisko personu
maksātnespējas procesos personām, kurām pabeigts maksātnespējas process:
3.1. Kaspars Rublāns, p.k.[..], EUR 3,77 (pamatparāds EUR 2,38, nokavējuma nauda EUR
1,39);
3.2. Linda Leitlande, p.k.[..], EUR 0,61 (nokavējuma nauda EUR 0,61).
4. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu - nokavēts kreditora prasījuma iesniegšanas termiņš:
4.1. Aldis Lasenbergs, p.k.[..], EUR 0,22 (pamatparāds EUR 0,21, nokavējuma nauda EUR
0,01);
4.2. Lita Millere, p.k.[..], EUR 10,08 (pamatparāds EUR 9,53, nokavējuma nauda EUR 0,55);
4.3. Dace Erba, p.k.[..], EUR 0,10 (pamatparāds EUR 0,10);
4.4. Tatjana Caune, p.k.[..], EUR 0,50 (pamatparāds EUR 0,45, nokavējuma nauda EUR
0,05);

4.5. Jānis Bogdanovs, p.k.[..], EUR 0,26 (pamatparāds EUR 0,23, nokavējuma nauda EUR
0,03);
4.6. Silva Štolcere, p.k.[..], EUR 59,36 (pamatparāds EUR 54,70, nokavējuma nauda EUR
4,66);
4.7. Valdis Purvinskis, p.k.[..], EUR 94,49 (pamatparāds EUR 63,93, nokavējuma nauda EUR
30,56);
4.8. Marta Rustamova, p.k.[..], EUR 31,51 (pamatparāds EUR 27,90, nokavējuma nauda EUR
3,61);
4.9. Brigita Rozenfelde, p.k.[..], EUR 139,64 (pamatparāds EUR 131,67, nokavējuma nauda
EUR 7,97);
4.10. Viktors Vdovičenko, p.k.[..], EUR 91,78 (pamatparāds EUR 55,55, nokavējuma nauda
EUR 36,23).
5. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu sakarā ar personu nāvi:
5.1. Ivars Berķis, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 0,83 (pamatparāds EUR 0,60,
nokavējuma nauda EUR 0,23);
5.2. Frīda Grūbe, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 5,20 (pamatparāds EUR 2,73,
nokavējuma nauda EUR 2,47);
5.3. Vilis Kancāns, p.k.[..]:
5.3.1. nekustamā īpašuma nodoklis EUR 27,28 (pamatparāds EUR 15,66, nokavējuma
nauda EUR 11,62);
5.3.2. zemes nomas maksa EUR 17,36;
5.4. Alfreds Millers, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 12,52 (pamatparāds EUR
7,11, nokavējuma nauda EUR 5,41);
5.5. Auseklis Neimanis, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 8,77 (pamatparāds EUR
7,00, nokavējuma nauda EUR 1,77);
5.6. Arnis Graudiņš, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 6,40 (pamatparāds EUR 3,20,
nokavējuma nauda EUR 3,20);
5.7. Ansis Grīvītis, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 0,01 (pamatparāds EUR 0,01);
5.8. Ilga Patmalniece, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 37,23 (pamatparāds EUR
20,22, nokavējuma nauda EUR 17,01);
5.9. Jūlija Ermane, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 13,17 (pamatparāds EUR 7,11,
nokavējuma nauda EUR 6,06);
5.10. Valerija Nicmane, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 12,37 (pamatparāds EUR
7,38, nokavējuma nauda EUR 4,99);
5.11. Rasma Popkova, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 12,68 (pamatparāds
EUR 7,11, nokavējuma nauda EUR 5,57);
5.12. Viktors Grizāns, p.k.[..], nekustamā īpašuma nodoklis EUR 515,05 (pamatparāds EUR
269,75, nokavējuma nauda EUR 245,30).
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LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.295/13

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 ”Grozījums Dobeles novada
pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Dobeles novada
pašvaldības nodevām””
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījums Dobeles
novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Dobeles novada
pašvaldības nodevām”” (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
Ar Dobeles novada domes
2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.295/13
(protokols Nr.13)
2015.gada 26.novembrī

Saistošie noteikumi Nr.11

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos
Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo
daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 1.,2.,4.,5.,7.,9.,10. punktu

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19
„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” grozījumu un papildināt saistošo noteikumu 9.punktu
ar 9.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1.17. pašu ražotu vīnu un raudzētos dzērienus, un citus alkoholiskos dzērienus - 7,00
euro dienā.”

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr.11
„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”“
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām procedūrām
6.
Informācija
par
konsultācijām
ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Sadaļas paskaidrojums
Saskaņā ar 26.09.2013. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
Dobeles novada pašvaldības nodevām” noteikto pašvaldības
nodeva, kas maksājama par alkoholisko dzērienu tirdzniecību
publiskās vietās, ir vienāda gan komersantam, kurš tirgo paša
ražotu vīnu vai citu alkoholisko dzērienu, gan komersantam,
kurš nodarbojas ar alkoholisko dzērienu tirdzniecību. Nodeva
par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem ir 28 euro
dienā, kas ir nesamērīgi augsta personai, kura ražo vīnu vai
citu raudzēto dzērienu mājas apstākļos. Nolūkā atbalstīt
mājražotājus, pašvaldība ierosina diferencēt minētās nodevas
apmēru.
Tiek noteikta samazināta nodevas likme (7 euro dienā)
personai, kura veic tirdzniecību publiskās vietās ar pašu
ražotiem alkoholiskajiem dzērieniem: vīnu, raudzētiem
dzērieniem un citiem alkoholiskiem dzērieniem.
Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu grozījums rada labvēlīgākus nosacījumus
personai, kura vēlas tirgot pašas ražotus alkoholiskos dzērienus
publiskās vietās dažādu pasākumu norises laikā novada
administratīvajā teritorijā.
Nav attiecināms.
Ņemti vērā personu, kuras mājas apstākļos ražo vīnu un citus
raudzētos dzērienus, ierosinājumi.

A.SPRIDZĀNS

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.296/13

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem”
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 43.panta trešo daļu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Par pašvaldības
pabalstiem” (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.296/13
(protokols Nr.13)
2015.gada 26.novembrī

Saistošie noteikumi Nr.12

Par pašvaldības pabalstiem
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu

I .Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka (turpmāk – noteikumi) Dobeles novada pašvaldības pabalstu
veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī to personu loku, kurām ir
tiesības saņemt pašvaldības pabalstus.

2.

Dobeles novada pašvaldībā ir šādi pabalsti:
2.1. pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;
2.2. pabalsts kāzu jubilejā;
2.3. pabalsts 100 gadu dzīves jubilejā;
2.4. pabalsts politiski represētajām personām.

3.

Pabalstus piešķir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Dobeles novada
administratīvajā teritorijā.

4.

Pabalstus piešķir, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.

5.

Lēmumus par noteikumu 2.punktā minēto pabalstu piešķiršanu pieņem Dobeles novada
Dzimtsarakstu nodaļas (turpmāk - Dzimtsarakstu nodaļa) vadītāja, bet viņas prombūtnes laikā
– vadītājas vietniece.
II. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

6.

Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir 100 euro par katru bērnu, kura dzīvesvieta
deklarēta Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

7.

Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu ir iecelta
par aizbildni.

8.

Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs iesniedz rakstisku iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā. Ja
bērna dzimšanas fakts reģistrēts ārvalsts institūcijā, iesniegumam ir jāpievieno ārvalsts
dokuments, ievērojot Dokumentu legalizācijas likumā un Valsts valodas likumā noteikto
kārtību.

9.

Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem trīsdesmit dienu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas.
11. Pabalstu pārskaita uz pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.
11. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā.
III. Pabalsts kāzu jubilejā
12. Pabalsts 100 euro apmērā tiek piešķirts laulātajiem pāriem kopdzīves 50 gadu (Zelta kāzas)
vai 60 gadu (Dimanta kāzas) jubilejā, kuri Dzimtsarakstu nodaļā pieteikuši Zelta vai Dimanta
kāzu svētku ceremoniju.
14. Zelta vai Dimanta kāzu svētku ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā jāpiesaka vismaz vienu
mēnesi iepriekš.
15. Pabalsta saņemšanai laulātie iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā
divdesmit dienas pirms Zelta vai Dimanta kāzu svētku ceremonijas.
16. Pabalstu pārskaita uz laulāto iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu vienu dienu
pirms Zelta vai Dimanta kāzu svētku ceremonijas.
IV. Pabalsts 100 gadu dzīves jubilejā
17. Pabalstu 150 euro apmērā piešķir personām 100 gadu dzīves jubilejā.
18. Pamats lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu ir Iedzīvotāju reģistra ziņas.
19. Pabalstu saņēmējam jubilejas dienā personīgi nogādā pašvaldības administrācijas pārstāvji.
V. Pabalsts politiski represētajām personām
20. Pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
piešķir reizi gadā uz Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.
21. Pabalsta apmērs ir 30 euro.
22. Pabalsta saņēmēju sarakstu katru kalendāro gadu līdz 10.oktobrim sagatavo Dzimtsarakstu
nodaļa sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
23. Pirms lēmuma pieņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa Iedzīvotāju reģistrā pārbauda pabalsta
saņēmēju personas datus.
24. Ja personai ir tiesības saņemt pabalstu, bet tā nav iekļauta sarakstā, tad persona pabalstu
pieprasa Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu ne vēlāk kā līdz kalendārā gada
10.decembrim.
25. Dobeles novada pašvaldības Administratīvā nodaļa nodrošina pabalsta izmaksas laika
paziņošanu.
26. Saskaņā ar pabalsta saņēmēja rakstisku iesniegumu pabalsts var tikt izmaksāts, pārskaitot to
uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
27. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas un vadītājas vietnieces lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada
pašvaldības izpilddirektoram.
28. Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VII. Noslēguma jautājumi
29. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dobeles novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles novada ziņas”.
30. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības
2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.12„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem
ģimenēm un politiski represētām personām”.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr.12
„Par pašvaldības pabalstiem“
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Priekšsēdētājs

Sadaļas paskaidrojums
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešajā daļā noteikto dome
var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ar pašvaldības 2011.gada
31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Dobeles novada
pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”
noteikti divu veidu pašvaldības pabalsti: pabalsts ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu un pabalsts veselības uzlabošanai politiski represētajām
personām, kurām piešķirta valsts vecuma pensija; noteikta invaliditāte;
noteikta prognozējamā invaliditāte vai darbspēju zudums. Pašvaldība ir
izvērtējusi finanšu iespējas piešķirt pabalstu arī laulātajiem 50 un 60 gadu
kāzu jubilejā, ja svinīgā ceremonija pieteikta Dobeles novada
Dzimtsarakstu nodaļā, un pabalstu personai 100 gadu dzīves jubilejā, kā
arī piešķirt pabalstu visām novadā deklarētajām politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Ievērojot
teikto, ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstiem,
kuri tiek piešķirti novadā deklarētajām personām, neizvērtējot pieprasītāja
ienākumus un materiālo stāvokli.
Saistošie noteikumi nosaka šādus pašvaldības pabalstus: 1) pabalsts
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu; 2) pabalsts kāzu jubilejā; 3)
pabalsts 100 gadu dzīves jubilejā; 4) pabalsts politiski represētajām
personām. Lēmumus par pabalsta piešķiršanu pieņem Dobeles novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Vienkāršota pabalstu politiski
represētajām personām saņemšanas kārtība, personai nav jāiesniedz
pieteikums pabalsta saņemšanai. Pašvaldība sagatavo represēto personu
un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku sarakstu, kuru katru gadu
precizē, pabalstu izmaksā reizi gadā, atzīmējot Latvijas Republikas
proklamēšanas dienu. Arī pabalstu 100 gadu jubilejā piešķir vadoties no
Iedzīvotāju reģistra ziņām, šo pabalstu pašvaldības darbinieki nogādā
jubilāram uz mājām dzimšanas dienā. Lai saņemtu bērna piedzimšanas
pabalstu un pabalstu kāzu jubilejā, personai jāiesniedz iesniegums
Dzimtsarakstu nodaļā. Pabalsta apmērs ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu 100 euro, kā arī pabalsta apmērs politiski represētajām
personām 30 euro nav mainīts. Pabalsts kāzu jubilejā noteikts 100 euro un
pabalsts 100 gadu dzīves jubilejā – 150 euro.
Plānotā ikgadējā budžeta ietvaros.
Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.297/13

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.297/13
(protokols Nr.13)
Saistošie noteikumi Nr.13

2015.gada 26.novembra

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
DOBELES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
17.punktu un 19.4.apakšpunktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts)
veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai
nodrošinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību)
un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
3. Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) administratīvajā teritorijā.
4. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, Dobeles novada Sociālais
dienests (turpmāk – Sociālais dienests), izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīgs
izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
5. Veicot pašvaldības iedzīvotāju materiālā stāvokļa izvērtēšanu, par īpašumu šo
noteikumu izpratnē nav uzskatāmi: Dobeles novadā reģistrētā zeme, mežs, ēkas, ar kadastrālo
vērtību līdz 1430,00 euro, viena garāža, divi automobiļi, motorollers vai motocikls, kas ir ģimenes
(personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds un mopēds katram ģimenes loceklim.

6. Ja ģimenei (personai) īpašums pieder ilgāk par 12 mēnešiem un tā veic
kredītmaksājumus, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ienākumu summu samazina 50
procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās algas.
7. Ja ģimenes (personas) pamatvajadzības ir apmierinātas pēc šo noteikumu 11.1., 11.2. un
11.3.apakšpunktos noteikto pabalstu saņemšanas, tad ģimenei (personai) var nepiešķirt šo
noteikumu 11.4., 11.5., 11.6. un 11.7.apakšpunktos noteiktos pabalstus.
8. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta
summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešamas personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību nodrošināšanai.
9. Trūcīga ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā
uz katru ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto ienākumu apmēru, kuru
nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu.
10. Maznodrošināta ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50 procentus no valstī noteiktās minimālās algas.
Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē un piešķir analoģiski trūcīgas
ģimenes (personas) statusa noteikšanai.

II. Pabalstu veidi
11. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
11.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
11.2. dzīvokļa pabalsts;
11.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
11.4. veselības pabalsts;
11.5. pabalsts skolēnu ēdināšanai (pusdienas);
11.6. pabalsts vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas izglītības iestādē;
11.7. pabalsts izglītībai un audzināšanai;
11.8. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
11.9. pabalsts audžuģimenēm.

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
12. Garantētais minimālā ienākuma līmenis vienai personai tiek noteikts saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem.
13. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes
(personas) statusam.
14. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

IV. Dzīvokļa pabalsts
15. Dzīvokļa pabalsts ir pabalsts dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai.
16. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
16.1.trūcīgām ģimenēm (personām);
16.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām);
16.3. pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām saskaņā ar Latvijas
Republikas Civillikumā noteikto nav likumisko apgādnieku un ienākuma apmērs pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 70 procentus no valstī noteiktās minimālās algas.
17. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts šādā apmērā:
17.1. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) – 24,00 euro mēnesī un 12,00
euro mēnesī par katru bērnu;
17.2. pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām saskaņā ar Latvijas
Republikas Civillikumā noteikto nav likumisko apgādnieku un ienākumu apmērs pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 70 procentus no valstī noteiktās minimālās algas - 24,00 euro mēnesī.
18. Dzīvokļa pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas
īri vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu.

V. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
19. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami
apstākļi, tai skaitā ģimenes locekļa nāve, gadījumos, kad ģimene (persona) nonākusi krīzes
situācijā un daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tai skaitā nepieciešamo
dokumentu kārtošanai), piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus,
ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts.
20. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
ārkārtas situācijas rašanās.
21. Pabalstu ārkārtas situācijā piešķir līdz 712,00 euro vienai ģimenei (personai).
22. Pabalstu apbedīšanai personas nāves gadījumā piešķir līdz 300,00 euro mirušā
ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
23. Pabalsta apbedīšanai apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu
izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi, apbedīšanas pakalpojumi);
24. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa ir mazāka par
šo noteikumi 22.punktā minēto summu, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp
neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto
pabalsta summu.
25. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,

Sociālais dienests slēdz līgumu ar fizisku vai juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu
un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
26. Pabalsts uzturam (pārtikas iegādei) ārkārtas situācijā tiek piešķirts ģimenes (personas)
pamatvajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu uzturam ir ģimenēm (personām), kurām
objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežotas vai nav iespējas saņemt pietiekamu uzturu un ģimene
(persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
27. Lai saņemtu pabalstu uzturam, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
28. Pabalsta uzturam apmērs ir 22,00 euro mēnesī vienai personai un tas tiek piešķirts ne
vairāk kā trīs mēnešus kalendārajā gadā.

VI. Veselības pabalsts
29. Tiesības saņemt veselības pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(personām).
30. Pabalsts paredzēts recepšu medikamentu un briļļu iegādei, pacienta iemaksu,
medicīnisko manipulāciju, zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumu segšanai.
31. Pabalsta maksimālais apmērs ir 86,00 euro uz mājsaimniecību kalendārajā gadā, bet
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem papildus 12,00 euro par katru bērnu.
32. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz izdevumus apliecinošus
dokumentus, kuros norādīti personas identifikācijas dati un recepšu kopijas.

VII. Pabalsts skolēnu ēdināšanai (pusdienas)
33. Tiesības saņemt pabalstu skolēnu ēdināšanai (pusdienas) ir trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru bērni apmeklē vispārējās izglītības iestādes.
34. Pabalsta apmērs ir līdz 1,42 euro skolēnam par katru apmeklēto mācību dienu.
Pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un
iesniegtajiem rēķiniem.

VIII. Pabalsts vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas izglītības iestādē
35. Tiesības saņemt pabalstu vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas
izglītības iestādē ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām).
36. Pabalsta apmērs ir līdz 1,57 euro bērnam par katru pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklēto dienu. Pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam atbilstoši
iesniegtajiem rēķiniem.

IX. Pabalsts izglītībai un audzināšanai
37. Tiesības saņemt pabalstu izglītībai un audzināšanai ir trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām).
38. Pabalsts tiek piešķirts 42,00 euro apmērā katram nepilngadīgajam bērnam vienu reizi
gadā.
39. Pabalsts izlietojams šādām vajadzībām:

39.1. mācību grāmatu, kancelejas preču un citu ar mācībām saistītu izdevumu apmaksai;
39.2. bērnam nepieciešamā apģērba un apavu iegādei.
40. Gadījumā, ja Sociālajam dienestam ir pamatotas šaubas par to, vai pabalsts tiks
izmantots paredzētajam mērķim, pabalsta izmaksa tiek veikta ar Sociālā dienesta starpniecību,
iegādājoties nepieciešamos līdzekļus, kas minēti šo noteikumu 39.punktā.

X. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās
41. Pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja bērns turpina mācīties,
neizmantotās garantijas tiek saglabātas visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.
42. Pabalsta apmēri:
42.1. patstāvīgās dzīves uzsākšanai – 130,00 euro, invalīdiem kopš bērnības - 215,00
euro, izmaksā vienu reizi pēc pilngadības sasniegšanas;
42.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250,00 euro, izmaksā vienu reizi vai
par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;
42.3. ikmēneša izdevumu segšanai – 65,00 euro; invalīdiem kopš bērnības – 110,00 euro
mēnesī, izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai
profesionālās izglītības iestādē, vai ja bērns nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai koledžā un
saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst
izglītības programmu.
XI. Pabalsts audžuģimenēm
43. Pabalstu audžuģimenēm piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
44. Pabalsta apmēri:
44.1. bērna uzturam –200,00 euro mēnesī;
44.2. apģērba un mīkstā inventāra iegādei –200,00 euro, izmaksā vienu reizi.

XII. Pabalstu piešķiršanas kārtība
45. Pabalsta pieprasīšanai persona vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot rakstveida
iesniegumu, izvērtēt ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli un aizpilda noteikta
parauga iztikas līdzekļu deklarāciju, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
46. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma
saņemšanas, 10 darbdienu laikā novērtē personas, ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) ienākumus un materiālo stāvokli, apmeklē
ģimeni (personu) dzīvesvietā, sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu un pieņem lēmumu.
47. Lēmumu par šo noteikumu 21.punktā minētā pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā
dienesta izveidota komisija.

48. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu,
atteikuma gadījumā personu rakstveidā trīs darba dienu laikā informē par atteikuma iemeslu, kā
arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

XIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
49. Sociālā dienesta komisijas un sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
50. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas
tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XIV. Noslēguma jautājumi
51. 2016.gadā, veicot pašvaldības iedzīvotāju materiālā stāvokļa izvērtēšanu saistošo
noteikumu VII un VIII nodaļā noteikto pabalstu piešķiršanai, par īpašumu šo noteikumu izpratnē
nav uzskatāmi nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 8000,00 euro, kā
arī kustamā reģistrētā manta.
52. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dobeles novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles novada ziņas“.
53. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības
2009.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles
novadā“.
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Saistošo noteikumu Nr.13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā””
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts

Sadaļas paskaidrojums
Lai paplašinātu iedzīvotāju loku kuriem ir tiesības saņemt
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, kā arī sniegtu
lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem, un pensijas vecuma
personām un personām ar invaliditāti, kuriem saskaņā ar LR
Civillikumā noteikto nav likumīgo apgādnieku.
Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu
(turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām),
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par
pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Plānots budžeta palielinājums.

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

Nav attiecināms.

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms.

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.298/13
Par naudas balvu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem
un treneriem 2015.gadā

Saskaņā ar Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.52/2 apstiprināto
nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem”, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
PIEŠĶIRT naudas balvas Dobeles novada sportistiem un treneriem saskaņā ar Pielikumu
„Naudas balvas Dobeles novada sportistiem un treneriem 2015.gadā”.
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.11.2015.

Nr.299/13
Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. Dobeles novada pašvaldībai piedalīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
2. Noteikt kā atbildīgo amatpersonu par pašvaldības darbību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieku Gunti Safranoviču.
3. Noteikt kā atbildīgo darbinieku, kas koordinēs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto
kritēriju ieviešanu pašvaldībā un informēs tīkla koordinācijas komisiju par pārskata periodā
īstenotajām aktivitātēm Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktori Līgu Freibergu.
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