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Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dobelē
26.06.2015.

Nr.7

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

novada domes priekšsēdētāja vietnieks 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, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, KASPARS ĻAKSA, IVARS
PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS
Sēdē nepiedalās deputāti: SARMĪTE LUCAUA: iemesls – darba pienākumi, IVARS
STANGA: iemesls – atvaļinājums
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS
VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA
NARTIŠA, 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, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE,
sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE JĀKOBSONE, Sociālā dienesta vadītāja BEATA
LIMANĀNE, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, datortīklu
administrators GINTS DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE, nekustamā
īpašuma “Ziņģi” Auru pagastā īpašnieka pilnvarotā persona ILZE MĀRA KALNIŅA
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtība:
1.(140/7)
2.(141/7)
3.(142/7)

Par nekustamā īpašuma “Kauliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Virkus iela 2D un
Brīvības iela 57, Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Spodrības iela 1,
Spodrības iela 3 un Elektrības iela 8, Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai

6.(145/7)

Par nekustamā īpašuma „Dzegūzes” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

7.(146/7)

Par nekustamā īpašuma Zaļā ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā lietošanas mērķi

8.(147/7)

Par atteikumu pieņemt īpašumā valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.26 “Ziedugravas 3”, Naudītē,
Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Senlejās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 “Senlejās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Senlejās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17 “Sprīdīšos”, Zebrenē,
Zebrenes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejasstrazdi 17”, Lejasstrazdos, Dobeles
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Svilpji”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 177”, Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 4 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Dobeles
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
Par pilnvarojumu
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumā Nr.235/8
„Par Dobeles novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu”
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13
„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Par aizņēmumu valsts kasē

4.(143/7)
5.(144/7)

9.(148/7)
10.(149/7)
11.(150/7)
12.(151/7)
13.(152/7)
14.(153/7)
15.(154/7)
16.(155/7)
17.(156/7)
18.(157/7)
19.(158/7)
20.(159/7)
21.(160/7)
22.(161/7)
23.(162/7)

26.(165/7)

Par aizņēmumu valsts kasē
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Dobeles
novada pašvaldības budžets 2015.gadam”” apstiprināšanu
Par piedalīšanos projektā „SPORTO VISA KLASE”

27.(166/7)

Par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

24.(163/7)
25.(164/7)

1.
Par nekustamā īpašuma „Kauliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kauliņi” Bērzes pagastā 49,58 ha platībā
sadalīšanai trijās zemes vienībās.

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.140/7 pielikumā)
2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Virkus iela 2D un
Brīvības iela 57, Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Virkus iela 2D un Brīvības iela 57 Dobelē robežu
pārkārtošanai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem, Dobeles
novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.141/7 pielikumā)
3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Spodrības iela 1,
Spodrības iela 3 un Elektrības iela 8, Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Spodrības iela 1, Spodrības iela 3 un Elektrības iela
8, Dobelē robežu pārkārtošanai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem, Saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu 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, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.142/7 pielikumā)
4.
Par nekustamā īpašuma „Dzegūzes” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dzegūzes” Naudītes pagastā 57,0 ha platībā
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.143/7 pielikumā)
5.
Par nekustamā īpašuma „Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā 11,5 ha platībā
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.144/7 pielikumā)
6.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas
mērķa maiņu četriem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Auru, Penkules un Dobeles
pagastos, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst novada teritorijas plānojumam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, 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, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.145/7 pielikumā)
7.
Par nekustamā īpašuma Zaļā ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā lietošanas mērķi
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas
mērķu precizēšanu zemesgabalam Zaļā ielā 15, Dobelē.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS paziņo par nepiedalīšanos balsojumā un ierosina
balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, 81.panta otrās daļas 2. un
4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 29. un 37.punktu, atbilstoši spēkā esošajam Dobeles novada pašvaldības teritorijas
plānojumam 2013.-2025.gadam, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (A.SPRIDZĀNS),
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.146/7 pielikumā)
8.
Par atteikumu pieņemt īpašumā valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par atteikumu pārņemt
pašvaldības īpašumā valstij piederošos nekustamos īpašumus - viendzīvokļa mājas “ApguldePenkule 78.km.”, Naudītes pagastā un “Auri-Apgulde 74.km.” Auru pagastā, nekustamo
īpašumu “Gardenes stacija (Kazarmas)”, Dobeles pagastā un dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.12 un
Nr.14 dzīvojamā mājā „Lielbērze 1”, Lielbērzē, Auru pagastā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Ņemot vērā, ka viendzīvokļa mājas “Apgulde-Penkule 78.km.”, Naudītes pagastā,
Dobeles novadā, “Auri-Apgulde 74.km.”, Auru pagastā, Dobeles novadā, nekustamais īpašums
“Gardenes stacija (Kazarmas)”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā un dzīvojamās mājas
„Lielbērze 1”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, valsts dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr.12 un
Nr.14 nav nepieciešami Dobeles novada pašvaldībai un tās iestādēm likumā „Par pašvaldībām”
15.panta 9.punktā noteikto funkciju nodrošināšanai, 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, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.147/7 pielikumā)

9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.26 “Ziedugravās 3”, Naudītē, Naudītes
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.26 “Ziedugravās”, Naudītē, Naudītes pagastā 28,9
kv.m. platībā atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniekam par Īpašuma konversijas komisijas
noteikto pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.148/7 pielikumā)
10.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Senlejās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.1 “Senlejās”, Annenieku pagastā 28,7 kv.m.
platībā atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniekam par Īpašuma konversijas komisijas noteikto
pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.149/7 pielikumā)
11.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 “Senlejās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.3 “Senlejās”, Annenieku pagastā 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 16.jūnijā 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.150/7 pielikumā)
12.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Senlejās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.4 “Senlejās”, Annenieku pagastā 41,5 kv.m. platībā
atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniekam par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma
maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.151/7 pielikumā)
13.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17 “Sprīdīšos”, Zebrenē, Zebrenes
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašumā – vienistabas dzīvokļa Nr.17 “Sprīdīšos”, Zebrenē, Zebrenes pagastā 34,0
kv.m. platībā atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniekam par Īpašuma konversijas komisijas
noteikto pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.152/7 pielikumā)
14.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā 40,8 kv.m.
platībā, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot

pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt
nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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, 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, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.153/7 pielikumā)
15.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejasstrazdi 17” Lejasstrazdos, Dobeles
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemesgabala “Lejasstrazdi 17” Lejasstrazdos, Dobeles pagastā 0,26 ha
platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas, kuras kopējā platība 74,2 kv.m., kas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju veikšanai, pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma
konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma
atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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 un 46.1 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, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.154/7 pielikumā)
16.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Svilpji”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemesgabala “Svilpji” Zebrenes pagastā 0,1032 ha platībā un uz tā esošās
dzīvojamās mājas, kuras kopējā platība 91,5 kv.m,, kūts un šķūņa 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 16.jūnijā 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, 9.panta
otro daļu un 46.1 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, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.155/7 pielikumā)
17.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 177”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala “Pokaiņi 177” Krimūnu pagastā 0,0598 ha
platībā, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot
pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt
nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.156/7 pielikumā)
18.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 4 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Pļavu iela 4 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā 2998
kv.m. platībā, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, pārdošanu atklātā izsolē,
uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt
nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS uzdod jautājumu par platību mērvienību
pielietojumu.
AUSTRA APSĪTE sniedz atbildi.
Citu jautājumu un priekšlikumu deputātiem 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.157/7 pielikumā)
19.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Dobeles novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
apstiprināšanu

ZIŅO novada domes priekšsēdētāja vietnieks GUNTIS SAFRANOVIČS par 2010.gada
29.jūlija pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24 „Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” grozījumu projektu.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 17.jūnijā 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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS
– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.158/7 pielikumā)
20.
Par pilnvarojumu
ZIŅO deputāts, Sociālās komitejas priekšsēdētājs KASPARS ĻAKSA par pilnvarojumu
Sociālajam dienestam pašvaldības vārdā slēgt līgumus ar audžuģimeni un administrēt maksu par
bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pašvaldības finansētajā ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 17.jūnijā un apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta piekto daļu, 30.panta pirmo,
otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes
noteikumi” 24.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.142 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”, Dobeles novada Sociālā
dienesta nolikuma 2.2.2.apakšpunktu, 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, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.159/7 pielikumā)
21.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumā Nr.235/8
„Par Dobeles novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu”
ZIŅO Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE par grozījumu izdarīšanu Dobeles
novada Sociālā dienesta nolikumā.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 17.jūnijā un apstiprināta tā
iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 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, E.KAUFMANE,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.160/7 pielikumā)
22.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr. 353/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu
izdarīšanu novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13 “Par Dobeles novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 17.jūnijā,
Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 17.jūnijā un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada
18.jūnijā, visās komitejās apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS ierosina apvienot 1.pielikuma 4.2.2. un
4.2.4.apakšpunktus.
Deputātiem citu jautājumu un priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS atbalsta deputāta VIESTURA REINFELDA
priekšlikumu un ierosina balsot par precizētu lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktu, 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, E.KAUFMANE, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.161/7 pielikumā)
23.
Par aizņēmumu Valsts kasē
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto
lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību ņemt aizņēmumu Valsts kasē četrdesmit četru
tūkstošu septiņi simti astoņdesmit viena euro apmērā Noliktavas ielas Dobelē rekonstrukcijai.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.jūnijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 41. panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam” un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.162/7 pielikumā)
24.
Par aizņēmumu Valsts kasē
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto
lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību ņemt aizņēmumu Valsts kasē astoņdesmit četru
tūkstošu euro apmērā papildus darbiem ceļa seguma atjaunošanai projektā „Ūdenssaimniecības
attīstība Penkules ciemā“ Penkules pagastā.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.jūnijā un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam” un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,

A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.163/7 pielikumā)
25.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Dobeles novada
pašvaldības budžets 2015.gadam”” apstiprināšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par pašvaldības
2015.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Dobeles novada pašvaldības budžets
2015.gadam” grozījumu projektu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā,
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 17.jūnijā, Sociālās komitejas sēdē
2015.gada 17.jūnijā un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.jūnijā, visās komitejās
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR
– (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.164/7 pielikumā)
26.
Par piedalīšanos projektā „SPORTO VISA KLASE”
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Dobeles
sākumskolas piedalīšanās projektā „SPORTO VISA KLASE” Latvijas Olimpiskās komitejas un
Starptautiskās Olimpiskās komitejas programmā “Olimpiskā solidaritāte” apstiprināšanu,
informē par projekta izmaksām un plānotajām aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 17.jūnijā,
Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.jūnijā 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” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un, ņemot vērā
Dobeles novada attīstības programmā 2014.- 2020.gadam noteikto Rīcības virziena „Izglītība”
uzdevumus „Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu” un
“Modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi” (R 3.13
Rekonstruēt izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un pilnveidot sporta materiāltehnisko bāzi
izglītības iestādēs.), Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums
Nr.165/7 pielikumā)
27.
Par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto
pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 16.jūnijā,
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 17.jūnijā, Sociālās komitejas sēdē

2015.gada 17.jūnijā un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.jūnijā, visās komitejās
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 2.punktu un 72.pantu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada
5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Dobeles novada
dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS
– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.166/7 pielikumā)

Sēde slēgta plkst.14.45
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2015.gada 30.jūlijā, plkst.14.00

Sēdes vadītājs

A.SPRIDZĀNS
(29.06.2015.)

Protokolēja

D.RITERFELTE
(29.06.2015.)

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
26.06.2015.

Nr.140/7

Par nekustamā īpašuma „Kauliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 15.jūnijā saņemto [..], personas kods
[..], dzīvo [..], iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Kauliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4652 006 0024 49,58 ha platībā
sadalīšanai trijās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome
KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Kauliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Kauliņi”), kopējā platība 49,58 ha, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4652 006 0024 ar platību 49,58 ha, 1997.gada 11.decembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.190 uz [..] vārda.
2. [..] vēlas sadalīt īpašumu „Kauliņi” ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0024 49,58 ha platībā
trijās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Kauliņi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 28.maija sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
SIA „Latvijasmernieks.lv”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 15.jūnijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo
daļu un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Kauliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4652 006 0024.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 6,24 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 11,76 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.3. zemes vienībai ar platību 31,58 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 6,24 ha – 7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma
un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs.
3.2. zemes vienībai ar platību 11,76 ha - 7311041000- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma
un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
izsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
3.3. zemes vienībai ar platību 31,58 ha:
3.3.1. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī
uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
3.3.2. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā
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
26.06.2015.

Nr.141/7

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Virkus iela 2D un
Brīvības iela 57, Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 10.jūnijā saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Virkus iela 2D un Brīvības iela 57 Dobelē,
Dobeles novadā, robežu pārkārtošanai.
Izskatot iesniegumus un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome
KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums Virkus iela 2D, Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums Virkus
iela 2D), kadastra Nr.4601 005 6946 ar kopplatību 1782 kv.m. reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.347 uz [..] vārda.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Nekustamais īpašums Brīvības iela 57, Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
Brīvības iela 57), kadastra Nr.4601 005 6948 ar kopplatību 4389 kv.m. reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.308 uz [..] vārda.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3. [..] un [..] vēlas atdalīt no īpašuma Brīvības iela 57 ar kadastra apzīmējumu 4601 005 6946
daļu 1170 kv.m. platībā un pievienot īpašumam Virkus iela 2D ar kadastra apzīmējumu 4601 005
6948.
4. Īpašuma Virkus iela 2D un Brīvības iela 57 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā
ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2015.gada 13.aprīļa lēmumu. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA “Rūķis AG”.
5. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 25.maijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA “Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu
Virkus iela 2D un Brīvības iela 57 Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam Virkus iela 2D 2952 kv.m. platībā – individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods

0601);
2.2. īpašumam Brīvības iela 57 3219 kv.m. platībā - individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. īpašumam Virkus iela 2D ar platību 2952 kv.m.:
3.1.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
3.1.2. 7312080102 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar
spiedienu no 0.4 līdz 1.6 megapaskāliem;
3.2. īpašumam Brīvības iela 57 ar platību 3219 kv.m.:
3.2.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu sarkanā līnija;
3.2.2. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
3.2.3. 7312080102 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar
spiedienu no 0.4 līdz 1.6 megapaskāliem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv
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Dobelē
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Nr.142/7

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Spodrības iela 1,
Spodrības iela 3 un Elektrības iela 8, Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai
Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 10.jūnijā saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Spodrības iela 1, Spodrības iela 3 un Elektrības iela
8 Dobelē, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome
KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums Spodrības iela 1, Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
Spodrības iela 1), kadastra Nr.4601 009 8503 ar kopplatību 32172 kv.m. reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.881 uz SIA
„TENAX” vārda. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir ražošanas objektu apbūve.
2. Nekustamais īpašums Spodrības iela 3, Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
Spodrības iela 3), kadastra Nr.4601 009 8608 ar kopplatību 16443 kv.m. reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.878 uz SIA
„TENAX” vārda. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir ražošanas objektu apbūve.
3. Nekustamais īpašums Elektrības iela 8, Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
Elektrības iela 8), kadastra Nr.4601 009 8508 ar kopplatību 29300 kv.m. reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.100000207578 uz SIA „TENAX” vārda. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir ražošanas
objektu apbūve.
4. SIA „TENAX” vēlas atdalīt no īpašuma Spodrības iela 1 ar kadastra apzīmējumu 4601 009
8503 daļu 5703 kv.m. platībā un pievienot īpašumam Spodrības iela 3 ar kadastra apzīmējumu
4601 009 8608.
5. SIA „TENAX” vēlas atdalīt no īpašuma Elektrības iela 8 ar kadastra apzīmējumu 4601 009
8508 daļu 570 kv.m. platībā un pievienot īpašumam Spodrības iela 3 ar kadastra apzīmējumu
4601 009 8608.
6. Īpašumu Spodrības iela 1, Spodrības iela 3 un Elektrības iela 8 zemes ierīcības projekta
izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2015.gada 21.maija lēmumu.
Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Rūķis AG”.
7. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 03.jūnijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. APSTIPRINĀT SIA “Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu
Spodrības iela 1, Spodrības iela 3 un Elektrības iela 8 Dobelē, Dobeles novadā robežu
pārkārtošanai.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam Spodrības ielā 1 26469 kv.m. platībā – ražošanas objektu apbūve (kods 1001);
2.2. īpašumam Spodrības iela 3 22716 kv.m. platībā - ražošanas objektu apbūve (kods 1001);
2.3. īpašumam Elektrības iela 8 28730 kv.m. platībā - ražošanas objektu apbūve (kods 1001).
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. īpašumam Spodrības ielā 1 ar platību 26469 kv.m.:
3.1.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju;
3.1.2. 7312050500– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
transformatoru;
3.1.3. 7312080102 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no
0.4 līdz 1.6 megapaskāliem;
3.1.4. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko
sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;
3.1.5. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas
vadu;
3.1.6. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas
līdz 2 m dziļumam.
3.2. īpašumam Spodrības iela 3 ar platību 22716 kv.m.:
3.2.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju;
3.2.2. 7311090700 – stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;
3.2.3. 7312080102 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no
0.4 līdz 1.6 megapaskāliem;
3.2.4. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko
sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;
3.2.5. 7312010201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu,
kas atrodas līdz 2 m dziļumam;
3.2.6. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas
vadu;
3.2.7. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas
līdz 2 m dziļumam.
3.3. īpašumam Elektrības iela 8 ar platību 28730 kv.m.:
3.3.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju;
3.3.2. 7312080102 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu
no 0.4 līdz 1.6 megapaskāliem;
3.3.3. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas
vadu;
3.3.4. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas
līdz 2 m dziļumam.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
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Nr.143/7

Par nekustamā īpašuma „Dzegūzes” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 12.jūnijā saņemto Ingleby Latvia Agro
SIA, reģ. Nr.40003614027, juridiskā adrese: „Graudi”, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724,
pilnvarotās personas Gata Āboliņa iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Dzegūzes” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46800020006 57,0 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes
ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Dzegūzes” Naudītes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Dzegūzes”), kopējā platība 57,0 ha, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46800020006, ar platību 57,0 ha, 2015.gada 28.maijā reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.13 uz Ingleby
Latvia Agro SIA vārda.
2. Ingleby Latvia Agro SIA vēlas sadalīt īpašuma „Dzegūzes” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46800020006 57,0 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Dzegūzes” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 28.maija lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA
„RŪĶIS AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 8.jūnijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo
daļu un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „RŪĶIS AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Dzegūzes”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46800020006.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 56,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:

3.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,0 ha - 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu
līdz 20 kilovoltiem.
3.2.
zemes vienībai Nr.2 ar platību 56,0 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. 7315030100 - ceļa servitūta teritorija.
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 „Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 12.jūnijā saņemto SIA „Avotiņi”
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Ozoliņi”
Dobeles pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46600010061 11,5 ha
platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada
dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī –
īpašums „Kalna Ozoliņi”), kopējā platība 14,4 ha, kadastra numurs 46600010061, kas sastāv no
trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46600010061 ar platību 11,5 ha, 46600010062
ar platību 1,8 ha un 46600010063 ar platību 1,1 ha, 2015.gada 13.aprīlī reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.86 uz SIA
„Avotiņi” vārda.
2. Ipašnieks vēlas sadalīt īpašuma „Kalna Ozoliņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46600010061 11,5 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Kalna Ozoliņi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2014.gada 9.janvāra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
SIA „Rūķis AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 8.jūnijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1 panta pirmo
daļu un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46600010061.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 5,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 6,0 ha – kods 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 5,5 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. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.1.3. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
3.1.4. 7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru
tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;
3.1.5. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija;
3.1.6. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem.
3.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 6,0 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. 7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru
tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;
3.2.3. 7312050201- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.2.4. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija;
3.2.5. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija;
3.2.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.1.9. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem;
3.1.10. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.145/7
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460010111 (platība 0,55 ha), Auru
pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve (kods 0908) uz ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(kods 1201).
2. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460100132 (platība 1,53 ha), Auru
pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz ar maģistrālajām elektropārvades
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve (kods 1201).
3. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46840040212 (platība 0,8585 ha),
Penkules pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
4. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600050130 (platība 0,26 ha),
Dobeles pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601).
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Nr.146/7

Par nekustamā īpašuma Zaļā ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā lietošanas mērķi
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 27.martā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto SIA ”NIKO-LOTO”, reģistrācijas Nr. 45403004236, juridiskā adrese Draudzības aleja
9, Jēkabpils, iesniegumu ar lūgumu atcelt Dobeles pilsētas zemes komisijas 2014.gada
21.novembra lēmumu Nr.1.15./3-2 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu”,
atstājot nemainīgu zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve.
Nekustamais īpašums Zaļā ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, kurš sastāv no zemesgabala
3696 kv.m. platībā ar kadastra numuru 4601 013 4017 (turpmāk arī – nekustamais īpašums Zaļā
ielā 15), uz kura atrodas ēka ar adresi Zaļā ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4601 013 4017 001, un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 13, Dobelē,
Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4601 013 4016 001, daļa (turpmāk – Zaļā iela 13),
2007.gada 29.jūnijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000000878 uz SIA „NIKO-LOTO” vārda.
Saskaņā ar Dobeles pilsētas zemes komisijas 2009.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.4 „Par zemes
lietošanas mērķu precizēšanu” nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 15 noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – komercobjektu apbūves zeme. Komisija, nosakot šādu mērķi visam
zemesgabalam 3696 kv.m. platībā, nav ņēmusi vērā to, ka uz tā atrodas arī daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja, tādējādi zemei, kura ir funkcionāli nepieciešama tās uzturēšanai, zemesgabala
lietošanas mērķis noteikts neatbilstoši uz tā esošās ēkas funkcijai. Dobeles novada pašvaldībā
2014.gada 7.novembrī tika saņemts daudzdzīvokļu mājas Zaļā ielā 13, Dobelē pārvaldītāja un
apsaimniekotāja SIA „Dobeles Namsaimnieks” iesniegums ar lūgumu pārskatīt noteikto zemes
lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 15, uz kura atrodas arī minētās dzīvojamās
mājas daļa un tai piesaistītais funkcionāli nepieciešamais zemesgabals. Dobeles pilsētas zemes
komisija, pārbaudījusi ierakstus valsts datu reģistros, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumos Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk arī – MK noteikumi N.496)
noteiktajam, ar 2014.gada 21.novembra lēmumu Nr.1.15./3-2 „Par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanu” nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 15 mainīja zemes lietošanas mērķi, nosakot
to sekojoši: daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) - zemesgabala daļai ar platību 1647 kv.m. un
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – zemesgabala daļai ar platību 2049 kv.m.
Komisijas lēmumu veikt zemesgabala lietošanas mērķa maiņu atbilstoši faktiskajai situācijai
nevar uzskatīt par nelabvēlīgu tiesisko seku radīšanu SIA ”NIKO-LOTO”.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu zemes vienībai
un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai
izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai, izņemot likumā minētus gadījumus, nosaka
vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība (tās daļa).
MK noteikumi Nr.496, kas izdoti uz šā likuma 9.panta trešās daļas pamata, reglamentē

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtību. MK noteikumu Nr.496 17.punkts nosaka gadījumus, kad tiek
ierosināta lietošanas mērķa maiņa, savukārt saskaņā ar noteikumu 18.punktu to var darīt arī
pašvaldība. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanā tiek ņemts vērā attiecīgā nekustamā
īpašuma lietošanas veids, kam ir jābūt saskaņā ar teritorijas plānošanas dokumentos noteikto un
atbilstošam īpašuma paredzētajai (plānotajai) funkcijai. Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likumā kadastra datu aktualizēšanai būtiski pienākumi noteikti nekustamā īpašuma īpašniekam,
tieši īpašniekam ir pienākums ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju kadastra
informācijas sistēmā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu
raksturojošie dati, taču tas nenozīmē, ka konstatējot nesakritību starp nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un funkcijām, pašvaldībai nav tiesību mainīt zemesgabala lietošanas mērķi.
Konstatējot, ka uz zemesgabala, uz kura paredzēta komercdarbība, atrodas dzīvojamā māja,
pašvaldībai ir jābūt tiesiskiem līdzekļiem, lai labotu situāciju arī gadījumā, ja īpašnieks to
nedara. Šāds līdzeklis ir vispārējais regulējums par prettiesiska administratīvā akta atcelšanu, kas
ietverts Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 3.punktā. Atbilstoši šai tiesību
normai adresātam labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja tā palikšana spēkā skar
būtiskas sabiedrības intereses. Dobeles pilsētas zemes komisijas 2009.gada 15.aprīļa lēmuma
Nr.4 „Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu” palikšana spēkā skar dzīvojamās mājas Zaļā ielā
13 īpašnieku un iedzīvotāju būtiskas intereses.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, lemjot par tāda
administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestādei
jānoskaidro un jāizvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.
SIA „NIKO-LOTO” savu viedokli izteica 2015.gada 12.maija vēstulē, kurā norādīts, ka
sabiedrība kā zemes īpašnieks vēlas atstāt īpašumam Zaļā ielā 15 zemes lietošanas mērķi –
komercdarbības objektu apbūve un lūdz atcelt Dobeles pilsētas zemes komisijas 2014.gada
21.novembrī pieņemto lēmumu. SIA „NIKO-LOTO” pauž viedokli, ka nav pareizi noteikt zemes
lietošanas mērķi pēc pašvaldības ieskatiem un sadalīt zemesgabalu individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemē un daudzdzīvokļu mājas apbūves zemē, tas būtiski ierobežo sabiedrību un traucē
tās iecerēm uz zemesgabala izmantošanu uzņēmējdarbībā. SIA „NIKO-LOTO” norāda, ka ēku
izmantošanas laiks nav mūžīgs un pēc vairākiem gadiem tur būvēs ko citu, kā arī informē, ka jau
šobrīd tiek meklēti investori, kas vēlētos ieguldīt naudu, lai uz minētā nekustamā īpašuma tiktu
būvēts komercdarbības objekts un ja netiek mainīts zemes lietošanas mērķis, nevarēs veikt
iecerēto apbūvi un iespējams radīsies zaudējumi.
SIA „Dobeles namsaimnieks” uzskata, ka Dobeles pilsētas zemes komisijas 2014.gada
21.novembra lēmums daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Zaļā ielā 13 piesaistītajam
zemesgabalam 1647 m2 platībā noteikt lietošanas mērķi - daudzdzīvokļu māju apbūve - ir pareizs
un nav jāmaina. Minēto zemesgabalu nevar izmantot citādi kā vien dzīvojamās mājas
uzturēšanai, tāpēc arī zemes lietošanas mērķim ir jābūt atbilstošam. SIA „Dobeles
namsaimnieks” kā dzīvojamās mājas apsaimniekotāja ir atbildīga dzīvokļu īpašnieku priekšā,
kuri ar tās starpniecību maksā SIA „NIKO-LOTO” zemes nomas maksu. Ja zemes gabala zem
dzīvojamās mājas lietošanas mērķis tiks noteikts citādāks (komercdarbības apbūves zeme), tad
pieaugs nomas maksa par dzīvojamajai mājai piesaistīto zemesgabalu un no tā nepamatoti cietīs
zaudējumus mājas iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki un īrnieki).
Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam
nekustamais īpašums Zaļā ielā 15 atrodas publiskās apbūves un daudzstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijā. Publiskās apbūves teritorijā viens no atļautajiem izmantošanas veidiem ir arī
komercdarbības objektu apbūve. Uz nekustamā īpašuma Zaļā iela 15 daļas 808 kv.m. platībā
atrodas sabiedriskas nozīmes objekts – automašīnu stāvlaukums un atpūtas vieta, savukārt, zeme
1147 kv.m. platībā ir privatizācijai nodotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 13
piesaistītā zemesgabala daļa. MK noteikumu Nr.496 4.punktā noteikts, ka zemes vienībai un
zemes vienības daļai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus un lietošanas mērķim nosaka
piekrītošo zemes platību.
Ievērojot augtāk minēto, kā arī SIA „NIKO-LOTO” izteikto vēlmi zemesgabalu Zaļā ielā

15 izmantot uzņēmējdarbībā un tai piederošās dzīvojamās ēkas vietā būvēt komercdarbības
objektu, Dobeles pilsētas zemes komisijas 2014.gada 21.novembra lēmums Nr.1.15./3-2 „Par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” ir daļēji grozāms. Nekustamā īpašuma Zaļā
ielā 15 daļai, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, ir saglabājams noteiktais
lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, daļai nosakāms – pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūves zeme un pārējam zemesgabalam var piemērot lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūves zeme, kā to vēlas zemes īpašnieks. Tādējādi, atbilstoši
Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmās daļas 4.punktam, izvērtējot lietderības
apsvērumus un salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu,
tiek ievērota likuma 13.panta norma par samērīguma principu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, 81.panta otrās daļas 2. un
4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 29. un 37.punktu, atbilstoši spēkā esošajam Dobeles novada pašvaldības teritorijas
plānojumam 2013.-2025.gadam, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT nekustamā īpašuma - zemesgabala ar platību 3696 kv.m. Zaļā ielā 15, Dobelē,
Dobeles novadā, kadastra Nr.46010134017, lietošanas mērķus:
1.1. daudzdzīvokļu māju apbūves zeme - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve (kods 0702) – 1147 kv.m.;
1.2. pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme (kods 0908) - 808 kv.m;
1.3. komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801) - 1741 kv.m.
2. Atcelt Dobeles pilsētas zemes komisijas 2014.gada 21.novembra lēmumu Nr.1.15./3-2 „Par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu”.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
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Par atteikumu pieņemt īpašumā valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 21.maijā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela
31, Rīga, LV-1887, iesniegumu par viendzīvokļa mājām “Apgulde-Penkule 78.km.”, Naudītes
pagastā, Dobeles novadā, “Auri-Apgulde 74.km.”, Auru pagastā, Dobeles novadā, nekustamo
īpašumu “Gardenes stacija (Kazarmas)”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā un dzīvojamās mājas
„Lielbērze 1”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, valsts dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.12 un
Nr.14 nodošanu pašvaldības īpašumā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas
noteikumu 21.punktā noteikto, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts
īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizāciju
nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai,
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā
teritorijā attiecīgās mājas atrodas un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
45.panta pirmajā daļā noteikto, ka valsts dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā nodot tās
pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai
dzīvokļa īpašums.
Ņemot vērā, ka viendzīvokļa mājas “Apgulde-Penkule 78.km.”, Naudītes pagastā,
Dobeles novadā, “Auri-Apgulde 74.km.”, Auru pagastā, Dobeles novadā, nekustamais īpašums
“Gardenes stacija (Kazarmas)”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā un dzīvojamās mājas
„Lielbērze 1”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, valsts dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr.12 un
Nr.14 nav nepieciešami Dobeles novada pašvaldībai un tās iestādēm likumā „Par pašvaldībām”
15.panta 9.punktā noteikto funkciju nodrošināšanai, Dobeles novada dome NOLEMJ:
ATTEIKT pārņemt valsts viendzīvokļa mājas “Apgulde-Penkule 78.km.”, Naudītes
pagastā, Dobeles novadā, “Auri-Apgulde 74.km.”, Auru pagastā, Dobeles novadā, nekustamo
īpašumu “Gardenes stacija (Kazarmas)”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, dzīvokļu īpašumus
Nr.1, Nr.12 un Nr.14 dzīvojamā mājā „Lielbērze 1”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā
pašvaldības īpašumā.
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.26 “Ziedugravās 3”, Naudītē,
Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.26 “Ziedugravās 3”, Naudītē, Naudītes
pagastā, Dobeles novadā, īrnieka [..] iesniegumu par īrētā vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību
28,9 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma
tirgus vērtību EUR 700,00 (septiņi 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.26 “Ziedugravās
3”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 28,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās kopīpašuma 289/12026 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemesgabala ar kadastra Nr.4680 900 0045.

2.

NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 800,00
(astoņi simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada
31.oktobrim.

3.

Pircējam četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu
un veikt pirmo maksājumu 10% apmērā no pirkuma maksas.
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Senlejās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.1 “Senlejās”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā, īrnieces [..] iesniegumu par īrētā vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 28,7 kv.m.
atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību EUR 900,00 (deviņi simti euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1.

PĀRDOT [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 1 “Senlejās”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 28,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 287/1642 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemesgabala (identifikācijas Nr.4642 002 0098 001 001).

2.

NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1000,00
(viens tūkstotis euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada
31.decembrim.

3.

Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu
un veikt pirmo maksājumu 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
26.06.2015.

Nr.150/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 “Senlejās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.3 “Senlejās”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā, īrnieces [..] 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 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1.

PĀRDOT [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.3 “Senlejās”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 46,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 461/1642 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemesgabala (identifikācijas Nr.4642 002 0098 001 003).

2.

NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1600,00
(viens tūkstotis seši simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz
2017.gada 31.decembrim.

3.

Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu
un veikt pirmo maksājumu 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
26.06.2015.

Nr.151/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Senlejās”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.4 “Senlejās”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā, īrnieces [..] iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 41,5 kv.m.
atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību EUR 800,00 (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. 4 “Senlejās”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 41,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 415/1642 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemesgabala (identifikācijas Nr. 4642 002 0098 001 004).

2.

NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 900,00
(deviņi simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada
31.decembrim.

3.

Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu
un veikt pirmo maksājumu 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
26.06.2015.

Nr.152/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17 “Sprīdīšos”, Zebrenē, Zebrenes
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.17 “Sprīdīšos”, Zebrenē, Zebrenes pagastā,
Dobeles novadā, īrnieces [..] iesniegumu par īrētā vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 34,0
kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus
vērtību EUR 600,00 (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.17 “Sprīdīšos”,
Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 34,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 340/14238 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemesgabala (identifikācijas Nr.4698 004 0108 001 017).

2.

NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 700,00
(septiņi simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada
31.decembrim.

3.

Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu
un veikt pirmo maksājumu 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
26.06.2015.

Nr.153/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr.4 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 23 dzīvokļu īpašumiem un nedzīvojamās telpas, 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.4 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles
novadā 40,8 kv.m. platībā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 2000,00 (divi
tūkstoši euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.4 Priežu ielā 11,
Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 40,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās
kopīpašuma 408/8953 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes
(identifikācijas numurs 4646 001 0099 001 004).
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2100,00
(divi tūkstoši 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
26.06.2015.

Nr.154/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejasstrazdi 17” Lejasstrazdos, Dobeles
pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala “Lejasstrazdi 17” Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā un uz
tā esošās dzīvojamās mājas, kuras kopējā platība 74,2 kv.m., atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums – zemesgabals “Lejasstrazdi 17”, Lejasstrazdos, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā ar kadastra numuru 4660 005 0130 0,26 ha platībā un uz tā esošā dzīvojamā
māja reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Dobeles pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 1000 0054 5677 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. Dzīvojamā māja
“Lejasstrazdi 17” nav izīrēta un ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās remontam nepieciešami lieli
finanšu līdzekļi, kuru pašvaldībai nav.
Pašvaldībai tās funkciju veikšanai minētais īpašums nav nepieciešams.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 3500,00 (trīs
tūkstoši pieci simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un
9.panta otro daļu un 46.1 panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Lejasstrazdi 17” Lejasstrazdos,
Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4660 005 0130, 0,26 ha platībā un dzīvojamo
māju ar kopējo platību 74,2 kv.m.
2. NOTEIKT atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro)
t.sk. zemei EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) un dzīvojamai mājai EUR 2500,00
(divi tūkstoši pieci 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
26.06.2015.

Nr.155/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Svilpji”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai
piederoša zemesgabala “Svilpji” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošās dzīvojamās
mājas, kuras kopējā platība 91,5 kv.m., kūts un šķūņa atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums – zemesgabals “Svilpji”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā ar
kadastra numuru 4698 004 0164 0,1032 ha platībā un uz tā esošā dzīvojamā māja, kūts un šķūnis
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Zebrenes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 1000 0046 0877 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. Dzīvojamā māja
“Svilpji” nav izīrēta un ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās remontam nepieciešami lieli finanšu
līdzekļi, kuru pašvaldībai nav.
Pašvaldībai tās funkciju veikšanai minētais īpašums nav nepieciešams.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 3000,00 (trīs
tūkstoši euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un
9.panta otro daļu un 46.1 panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Svilpji” Zebrenes pagastā,
Dobeles novadā, kadastra numurs 4698 004 0164, 0,1032 ha platībā, dzīvojamo māju ar kopējo
platību 91,5 kv.m., kūti un šķūni.
2. NOTEIKT atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci
simti euro) t.sk. zemei EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) un dzīvojamai mājai, kūtij un šķūnim
EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci 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
26.06.2015.

Nr.156/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 177”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai piederoša
zemesgabala „Pokaiņi 177”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pokaiņi 177”, Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā ar kadastra Nr.4672 009 0177 0,0598 ha platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 4434 uz
Dobeles novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu, minēto zemesgabalu lieto [..].
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
177”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 009 0177, 0,0598 ha
platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1400,00
(viens tūkstotis četri 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
26.06.2015.

Nr.157/7

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela 4 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai piederoša
zemesgabala Pļavu iela 4, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un
KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Pļavu iela 4, Jaunbērzē, Jaunbērzes
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0672 2998 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000
0054 4022 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 4,
Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0672, 2998
kv.m. platībā (kadastra apzīmējums 4668 003 0664).
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
26.06.2015.

Nr.158/7

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Dobeles novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Dobeles
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (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.jūnija lēmumu Nr.158/7
(protokols Nr.7)
2015. gada 26.jūnijā

Saistošie noteikumi Nr.5

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24
„Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta pirmo daļu,
24.panta pirmo daļu, 15.pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
5.panta ceturto daļu, .pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.pnta otro daļu

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24
„Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“7.1 Komisija ir tiesīga rezervēt līdz 10% neizīrēto dzīvojamo telpu un nodot tās lietošanā
pieaicinātajiem valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuri nepieciešami valsts un
pašvaldības funkciju veikšanai, darbiniekiem ar nepieciešamajām specifiskajām
zināšanām vai izglītību, kā arī darbiniekiem uz darba komandējuma laiku kādā noteiktā
tautsaimniecības nozarē. Ja darbinieks attiecīgajā darba vietā nostrādājis vismaz 3 gadus
un pienācīgi pildījis uzņemtās saistības, dzīvojamās telpas īres līgums tiek noslēgts uz
nenoteiktu laiku.”;
2. Izteikt noteikumu 9.4.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„9.4. trūcīgas un maznodrošinātas pensijas vecuma personas ar invaliditāti, kurām nav
apgādnieku.”;
3. Papildināt noteikumu noteikumus ar 9.5. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
“9.5. pieaicinātie speciālisti, kuri nepieciešami pašvaldības un valsts funkciju veikšanai,
ja ar viņiem nav nodibinātas dzīvojamās telpas īres tiesiskās attiecības un viņiem
nepieder dzīvojamās telpas Dobeles novada administratīvajā teritorijā“;
4. Svītrot noteikumu 10.1.apakšpunktā vārdus „pret lielāku vai labiekārtotāku”;
5. Aizstāt 11.3.apakšpunktā vārdus „prognostiski nelabvēlīgu“ ar vārdu „hronisku“;
6. Aizstāt 11.4.un 11.5. apakšpunktā vārdus „maznodrošinātas un trūcīgas“ ar vārdiem
„trūcīgas un maznodrošinātas“;
7. Svītrot noteikumu 11.1 punktu.
Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr.5
“Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par
Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” normām, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem
ir noteikusi kārtību, kādā sniedzama palīdzība novada
iedzīvotājiem nodrošināšanai ar dzīvojamajām telpām.
Sakarā ar to, ka pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu
īpatsvars pret pašvaldības palīdzības saņemšanai rindā
reģistrēto personu skaitu ir pietiekami liels, kā arī ir
pieprasījums īrēt dzīvojamās telpas, pašvaldībai ir iespējas
paplašināt personu loku, kurām sniedzama palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Saistošie noteikumi papildināti ar 7.1 punktu par pašvaldības
tukšo dzīvokļu rezervēšanu pašvaldības un valsts iestāžu
speciālistiem. 9. punkts papildināts, nosakot plašāku personu
loku, kuras var pretendēt uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā. Atsevišķos punktos mainīta redakcija.

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

Nav attiecināms
Uzņēmējiem būs iespēja piesaistīt darbā speciālistus ar
specifiskām zināšanām un speciālo izglītību no citām
pašvaldībām, jo būs iespēja tos nodrošināt ar dzīvojamo
telpu.
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un
nemaina personām veicamo darbību līdzšinējo kārtību.
Ir notikušas sarunas ar pašvaldības un valsts iestāžu
pārstāvjiem.

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
26.06.2015.

Nr.159/7

Par pilnvarojumu
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta piekto daļu, 30.panta pirmo,
otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes
noteikumi” 24.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.142 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”, Dobeles novada Sociālā
dienesta nolikuma 2.2.2.apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
UZDOT Dobeles novada Sociālajam dienestam pašvaldības vārdā:
1. Slēgt līgumus ar audžuģimeni, atbilstoši bāriņtiesas pieņemtajam lēmumam par bērna
ievietošanu tajā;
2. Administrēt maksu par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
pašvaldības finansētajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
vai audžuģimenē un nodrošināt pakalpojuma maksas parāda piedziņu, atbilstoši
normatīvos aktos noteiktajam.

Priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Dobelē
26.06.2015.

Nr.160/7

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumā Nr.235/8
„Par Dobeles novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada Sociālā dienesta nolikumā (apstiprināts ar Dobeles novada
domes 2014.gada 28.augusta lēmumu Nr.235/8) šādus grozījumus:
1. IZTEIKT 4.2.3.apakšpunktu jaunā redakcijā „4.2.3. Sociālā darba atbalsta daļa”.
2. IZSLĒGT 4.2.4.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs
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Nr.161/7

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr. 353/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr. 353/13 „Par Dobeles
novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.pielikuma 4.2.2.apakšpunktu jaunā redakcijā:
4.2.2.

Bikstu pagasts, Dobeles pagasts, Auru
pagasts, Annenieku pagasts, Jaunbērzes
pagasts, Krimūnu pagasts, Naudītes
pagasts, Penkules pagasts, Zebrenes
pagasts

1 stunda

2,90

1 stunda

8,00

2. Papildināt 1.pielikumu ar 4.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
4.2.3.

Bērzes pagasts

3. Aizstāt 4.pielikuma 2.3.2. apakšpunktā skaitli “2,50” ar skaitli “14,40”.
4. Papildināt 5.pielikumu ar 1.4.un 1.5.punktiem uz izteikt tos šādā redakcijā:
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.

Laminēšana
A3
A4
A5
Iesiešana
Ar plastmasas spirāli (ieskaitot apvāku)

1 lpp.
1 lpp.
1 lpp.

0,60
0,40
0,30

1 gab.

0,65

5. Aizstāt 5.pielikuma 7.2.9. apakšpunktā vārdus „Afišu, plakātu un sludinājumu (izmērs A1A3) izvietošana Dobeles novada pašvaldības stendos un uz afišu stabiem” ar vārdiem
„Afišu, plakātu un sludinājumu (izmērs A1-A4) izvietošana uz Dobeles novada pašvaldībai
piederošajiem afišu stabiem”.
6. Papildināt 5.pielikuma 7.2.9. apakšpunkta tekstu ar ciparu 6 prim.

7. Papildināt 5.pielikuma Piezīmes ar 6 prim punktu un izteikt to šādā redakcijā: „6 Personām,
kuras novadā realizē novadam nozīmīgus pasākumus, novada Kultūras un sporta pārvalde
var atbrīvot no maksas par afišu, plakātu un sludinājumu izvietošanu”.

Priekšsēdētājs
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Nr.162/7
Par aizņēmumu Valsts kasē

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015. gadam” un Ministru
kabineta 2008. gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 44 781 EUR (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti
astoņdesmit viens euro) apmērā Noliktavas ielas Dobelē, Dobeles novadā rekonstrukcijai,
paredzot aizņēmuma atmaksu sākot ar 2016.gada jūliju, aizņēmumu atmaksājot līdz
2019.gada jūlijam.
2. Aizņēmumu izņemt 2015.gadā.
3. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs
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Nr.163/7
Par aizņēmumu Valsts kasē

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015. gadam” un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 84 000 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši euro) apmērā
papildus darbiem ceļa seguma atjaunošanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Penkules ciemā“ Penkules pagastā, Dobeles novadā, paredzot aizņēmuma atmaksu sākot
ar 2016.gada augustu, aizņēmumu atmaksājot līdz 2020.gada augustam.
2. Aizņēmumu izņemt 2015.gadā.
3. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs
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Nr.164/7

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Dobeles novada
pašvaldības budžets 2015.gadam”” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Dobeles novada
pašvaldības budžets 2015.gadam””.

Priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2015.gada 26.jūnija lēmumu Nr.164/7
(protokols Nr.7)
2015.gada 26.jūnijā

Saistošie noteikumi Nr.6

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2015.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta pirmo daļu
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2015.gadam” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam ieņēmumos 19 739 760
euro apmērā, izdevumos 20 674 734 euro apmērā, aizņēmumus no Valsts kases 595 027 euro
apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos līdzekļus 1 373 206 euro apmērā,
līdzdalību komersantu pašu kapitālā 168 915 euro apmērā, sadalījumu pa ieņēmumu un
izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un 2.pielikumu.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
3. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
4. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri
3 413 750 euro apmērā, uz 2016.gada 1.janvāri 1 531 682 euro apmērā.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļus
2015.gadam ieņēmumos 97 349 euro apmērā, izdevumos 100 885 euro apmērā,
atlikumu uz gada sākumu 45 248 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 41 712
euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.”
6. Izteikt saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

8. novada dome.”
Priekšsēdētājs
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Nr.165/7
Par piedalīšanos projektā „SPORTO VISA KLASE”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un, ņemot vērā
Dobeles novada attīstības programmā 2014.- 2020.gadam noteikto Rīcības virziena „Izglītība”
uzdevumus „Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu” un
“Modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi” (R 3.13
Rekonstruēt izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un pilnveidot sporta materiāltehnisko bāzi
izglītības iestādēs.), Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dobeles sākumskolas piedalīšanos projektā „SPORTO VISA KLASE” Latvijas
Olimpiskās komitejas un Starptautiskās Olimpiskās komitejas programmā “Olimpiskā
solidaritāte”, nosakot kopējo projekta finansējumu EUR 2189,00.
2. Nodrošināt dalībai projektā finansējumu EUR 1889,00 apmērā no pašvaldības 2015.gada
budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs
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Nr.166/7

Par Dobeles novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu (pielikumā).

Priekšsēdētājs
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