
2011.gada 24.novembra domes sēdes lēmumi 
 

Darba kārtībā: 

1 (254/16) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Silenieki”, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai     

2 (255/16) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ziedugravas”, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

3 (256/16) Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 

sadalīšanu 

4 (257/16) Par nekustamā īpašuma „Jaunstagari”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

sadalīšanu 

5 (258/16) Par nekustamā īpašuma „Laipiņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 

sadalīšanu. 

6 (259/16) Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

7 (260/16) Par zemesgabalu apvienošanu 

8 (261/16) Par nekustamā īpašuma sastāva maiņu 

9 (262/16) Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

10 (263/16) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

11 (264/16) Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

12 (265/16) Par nekustamā īpašuma „Misiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

atsavināšanu 

13 (266/16) Par nekustamā īpašuma „Meldri”, Auru pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu 

14 (267/16) Par nekustamā īpašuma „Bērzes skola”, Bērze, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,   

atsavināšanu 

15 (268/16) Par grozījumu Bikstu pagasta padomes 2008.gada 11.septembra lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma Auderu ceļš piekritību”  un Dobeles novada domes 

2011.gada 27.janvāra lēmuma Nr.7/1 „Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu” 

atzīšanu par spēkā neesošu 

16 (269/16) Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 

„Par    Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu” 

17 (270/16) Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.9/1 

„Par    maksas pakalpojumiem profesionālās ievirze un interešu izglītības 

iestādēs” 

18 (271/16) Par Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

19 (272/16) Par tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā” apstiprināšanu un par 

saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

20 (273/16) Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

21 (274/16) Par Jaunbērzes pagasta padomes 2007.gada 17.oktobra lēmuma atcelšanu 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                   Nr.254/16 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Silenieki”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā sadalīšanai 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 1.novembrī saņemts Xxxxxx Xxxxxxx, dzīvo 

xxxxxx, pilnvarotās personas Xxxxxx Xxxxx, dzīvo xxxxxxx, iesniegums ar lūgumu apstiprināt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silenieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx sadalīšanai divās zemes vienībās. 

 Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Silenieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 2004.gada 22.septembrī 

reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.240 uz Xxxx 

Xxxxxx vārda. Īpašums sastāv no diviem zemesgabaliem: ar platību 9,3 ha, kadastra apzīmējums 

xxxxxx un ar platību 3,1 ha, kadastra apzīmējums xxxxxx. 

 

2. Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma “Silenieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 

zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxx divās zemes vienībās. 

 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 8.septembra lēmumu Nr.35 atļauj izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silenieki” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA  “Dobeles Mērnieks”. 

 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2011.gada 11.oktobrī zemes ierīcības 

projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi. 

 

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta 

apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot 

projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai 

maiņu. 

 

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 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 izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Silenieki”, Auru 

mailto:dome@dobele.lv


pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 9,3 ha platībā divās 

atsevišķās zemes vienībās. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 1,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 7,4 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 1,9 ha: 

3.1.1.  160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu. 

3.2. zemes vienībai ar platību 7,4 ha: 

3.2.1. 160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu; 

3.2.2. 12030302 – aizsargjoslas gar valsts reģionālajiem autoceļiem. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                    Nr.255/16 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ziedugravas”, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 2.novembrī saņemts Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxx, 

iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ziedugravas”, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxx sadalīšanai divās 

zemes vienībās. 

 Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums „Ziedugravas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2001.gada 23.maijā 

reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.165 uz 

Xxxxx Xxxxxx vārda. Īpašums sastāv no diviem zemesgabaliem: ar platību 10,33 ha, kadastra 

apzīmējums xxxxx un ar platību 3,09 ha, kadastra apzīmējums . 

2. Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Ziedugravas”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxx divās zemes vienībās. 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 8.septembra lēmumu Nr.35 atļauj izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ziedugravas” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi VSIA  “Latvijas Valsts mērnieks”. 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2011.gada 13.oktobrī,zemes ierīcības 

projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi. 

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta 

apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot 

projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai 

maiņu. 

 

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 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 izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Ziedugravas”, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 10,33 ha platībā 

divās atsevišķās zemes vienībās. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 3,46 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 6,87 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 3,46 ha: 

3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.1.2. 12030601 – aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas 

produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus; 

3.1.3. 12030502 – aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un 

reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem 

piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, 

pievedceļus; 

3.1.4. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 

laukos; 

3.1.5. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.1.6. 160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu; 

3.1.7. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem. 

3.2. zemes vienībai ar platību 6,87 ha: 

3.2.1. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.2.2. 12030601 – aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas 

produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus; 

3.2.3. 12030502 – aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un 

reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem 

piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, 

pievedceļus; 

3.2.4. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 

laukos; 

3.2.5. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 

laukos; 

3.2.6. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.2.7. 160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu; 

3.2.8. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem. 



4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

24.11.2011.                    Nr.256/16 

 

Par  nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

 

     Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 2.novembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” sadalīšanu. 

         Nekustamais īpašums „Ozoliņi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxx ar 

kopplatību 32,0 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Zebrenes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.xxxxxx uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxx, platība 25,8 ha, xxxxxx, platība 3,8 ha un xxxxxx, 

platība 2,4 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

         Xxxxx Xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ozoliņi” trijos atsevišķos īpašumos. 

         Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

  1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Ozoliņi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā trijos 

atsevišķos īpašumos. 

 

  2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 25,8 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

           2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 3,8 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx0, 2,4 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

        

3.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

79. panta pirmo daļu.       

        

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                    Nr.257/16 

 

Par  nekustamā īpašuma “Jaunstagari”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

 

     Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 8.novembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto akciju sabiedrības „Agrofirma Tērvete”, juridiskā adrese: „Tišas”, Tērvetes pag., Tērvetes 

nov., LV-3730, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Jaunstagari” sadalīšanu. 



         Nekustamais īpašums „Jaunstagari”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4672 008 

0011 ar kopplatību 26,0 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.314 uz akciju sabiedrības „Agrofirma Tērvete” vārda. Nekustamais 

īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4672 008 0011, platība 16,2 

ha un 4672 008 0012, platība 9,8 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

        Akciju sabiedrība „Agrofirma Tērvete” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunstagari” divos 

atsevišķos īpašumos. 

         Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

  1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunstagari”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

  2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4672 008 0011, 16,2 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

           2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4672 008 0012, 9,8 ha platībā - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

        

3.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

79. panta pirmo daļu.       

        

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                  Nr.258/16 

Par  nekustamā īpašuma “Laipiņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

 

     Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 14.novembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Laipiņas” 

sadalīšanu. 

          Nekustamais īpašums „Laipiņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxx ar 

kopplatību 34,2 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.108 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxx, platība 13,2 ha, xxxxxxx, platība 9,8 ha un xxxxxxx, 

platība 11,2 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

       Xxxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Laipiņas” divos atsevišķos īpašumos. 

          Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

  1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Laipiņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

  2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem xxxxxx, 13,2 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) un xxxxxx, 9,8 ha platībā – zeme, uz kuras 



galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

           2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 11,2 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

        

3.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

79. panta pirmo daļu.       

LĒMUMS 

Dobelē 

 

24.11.2011.                Nr.259/16 

 

Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

 

   Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT precizēto platību: 

1.1. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0593, 1,24 ha platībā; 

1.2. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0602, 2,36 ha platībā; 

1.3. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0604, 0,40 ha platībā; 

1.4. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0605, 0,07 ha platībā; 

1.5. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0606, 0,07 ha platībā; 

1.6. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0607, 0,04 ha platībā; 

1.7. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0608, 0,03 ha platībā; 

1.8. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0609, 0,13 ha platībā; 

1.9. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0610, 0,14 ha platībā; 

1.10. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4646 012 0611, 0,11 ha platībā; 

1.11. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4646 012 0612, 0,06 ha platībā; 

1.12. nekustamā īpašuma „Gardene 1 masīva Nr.18”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0116, 0,037 ha platībā; 

1.13. nekustamā īpašuma „Gardene 1 masīva Nr.18A”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0163, 0,037 ha platībā; 

1.14. nekustamā īpašuma „Veczemnieki 222A”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4646 011 0372, 0,076 ha platībā; 

1.15. nekustamā īpašuma „Purvaiņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4652 002 0077, 0,7 ha platībā; 

1.16. nekustamā īpašuma „Jaunčēmaiši”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4672 006 0163, 0,86 ha platībā; 

1.17. nekustamā īpašuma „Mazpriekas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4680 003 0165, 1,92 ha platībā; 

1.18. nekustamā īpašuma „Eglītes”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 



kadastra apzīmējumu 4684 007 0078, 3,34 ha platībā. 

 

2. 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.       

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

24.11.2011.                 Nr.260/16 

Par zemesgabalu apvienošanu 

 

      Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

  1. ATĻAUT apvienot zemesgabalus „Gardene 1 masīva Nr.18”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra apzīmējumu xxxxx ar platību 0,037 ha un „Gardene 1 masīva Nr.18A”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu xxxxx ar platību 0,037 ha. 

2. NOTEIKT jaunizveidotajam īpašumam – zemesgabalam 0,074 ha platībā (lietošanas 

mērķis – individuālā dzīvojamo māju apbūve, kods 0601) adresi „Gardene 1 masīva Nr.18”, Auru 

pagasts, Dobeles novads.  

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

24.11.2011.                    Nr.261/16 

Par nekustamā īpašuma sastāva maiņu 

 

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

NOLEMJ: 

 

ATĻAUT atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku grāvis”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, kadastra numurs 4646 012 0591 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 4646 012 0593, 

1,24 ha platībā, 4646 012 0609, 0,13 ha platībā, 4646 012 0610, 0,14 ha platībā, 4646 012 0611, 

0,11ha platībā, 4646 012 0612, 0,06 ha platībā un PIEVIENOT tās nekustamajam īpašumam 

„Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4646 012 0603. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                 Nr.262/16 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

          Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

1. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Pašvaldības dārziņi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra apzīmējums 4642 001 0285, ar kopplatību 15,89 ha , divus atsevišķus  īpašumus: 

1.1. zemesgabalu „Pašvaldības dārziņi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

4642 001 0285, ar platību 10,39 ha; 

1.2. zemesgabalu „Maliņas”, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar platību 5,5 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 



2. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Dīķis”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 011 

0376, ar kopplatību  0,43 ha, kas sastāv no sešiem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem: 4646 

011 0376, platība 0,1 ha; 4646 011 0368, platība 0,1 ha; 4646 011 0369 platība 0,05 ha; 4646 011 

0370, platība 0,03 ha platībā, 4646 011 0371 platība 0,1 ha un 4646 011 0372 platība 0,05 ha, divus 

atsevišķus  īpašumus: 

2.1. zemesgabalu „Dīķis”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,38 ha, kas sastāv no 

zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem: 4646 011 0376; 4646 011 0368; 4646 011 0369; 4646 

011 0370 un 4646 011 0371; 

2.2. zemesgabalu „Veczemnieki 222A”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 

011 0372 ar platību 0,05 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                   Nr.263/16 

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, 35.punktu un spēkā esošiem Dobeles novada Bērzes pagasta  teritorijas 

plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

      MAINĪT nekustamā īpašuma „Serviss”, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0111 0,57 ha platībā, lietošanas mērķi no zemes, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūve  (kods 0601). 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                Nr.264/16 

Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

 

     Dobeles novada pašvaldība 2011.gada 10.novembrī ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „GRINN”, reģistrācijas Nr.40103458242, juridiskā adrese: Zāļu iela 6, Rīga, LV-1004, 

iesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu zemesgabala „Serviss”, kas atrodas Šķibē, Bēres pagastā 

Dobeles novadā, iegūšanai īpašumā. 

    Dobeles novada dome, izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē: 

     Iesniegumam pievienots darījuma akts – 2011.gada 17.oktobrī noslēgtais pirkuma līgums, 

saskaņā ar kura nosacījumiem nekustamo īpašumu „Serviss”, kas atrodas Šķibē, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā, īpašniece Xxxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxxx, dzīvo xxxxxxx, pārdod SIA 

„GRINN”. Saskaņā ar zemesgrāmatas ierakstu datiem, nekustamais īpašums „Serviss”, Šķibē, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra  apzīmējumu xxxxxx, sastāv no zemesgabala ar platību 

0,57 ha. Minētā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601) . 

Iesniegumam pievienota izdruka no Lursoft datu bāzes. SIA „GRINN” dibinātājs un 100% 

kapitāla daļu īpašnieks ir Latvijas Republikas nepilsonis. Personas tiesības iegūt īpašumā zemi 

lauku apvidos reglamentē likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta noteikumi. 

Minētā panta ceturtā daļa nosaka, ka personas, kuras nav minētas šā panta pirmajā daļā, zemi var 

iegūt īpašumā ar ierobežojumiem, kas noteikti šā likuma 29.pantā, tas ir,  minētās personas nevar 

iegūt īpašumā: 1) zemi valsts pierobežas joslā; 2) zemi dabas rezervātos un citu aizsargājamo 

teritoriju dabas rezervātu zonās; 3) zemi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā; 

4) zemi publisko ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta 

apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; 5) lauksaimniecības un meža zemi atbilstoši 



pašvaldības teritorijas plānojumam; 6) zemi valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēs.  

 Saskaņā ar Dobeles novada Bērzes pagasta teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma 

„Serviss”, kas atrodas Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, lietošanas mērķis ir individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. 

 Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas nosaka, 

ka novada dome dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes turpmākās izmantošanas 

mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu, un 

ievēroti šā likuma 29.panta otrajā daļā minētie ierobežojumi, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

           1. Piekrist, ka SIA „GRINN” iegūst īpašumā zemesgabalu  „Serviss”, Šķibē, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā, ar kadastra  apzīmējumu xxxxxxxxx, platība 0,57 ha. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,  Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 

19, Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                Nr.265/16 

 

Par nekustamā īpašuma „Misiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu 

  

        Dobeles novada pašvaldība 2011.gada 15.aprīlī saņemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxx, 

ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Misiņi”, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā. 

       Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē: 

       

       Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Misiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar 

kadastra Nr.xxxxxxxx 7,98 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.xxxxxxxx uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 

Uz  zemesgabala atrodas Xxxxx Xxxxxxx piederošas ēkas. 

Naudītes pagasta padome noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.98 ar Xxxxx Xxxxxx par zemes 

„Misiņi”, 7,8 ha platībā iznomāšanu. 

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 7400,00 (septiņi tūkstoši 

četri simti  lati). 

   

       Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 

5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu  „Misiņi”, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx, 7,98 ha platībā    Xxxxx Xxxxxxx, 

personas kods xxxxxxxx. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 7600 (septiņi 

tūkstoši  seši simti lati).  

3. Pirkuma maksa pilnā apmērā iemaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kontā 

trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

  

 

 

 

 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                   Nr.266/16 

 

Par nekustamā īpašuma „Meldri”, Auru pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu 

  

      Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 29.jūnijā saņemts Xxxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxx, 

ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošus divus zemesgabalus „Meldri”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā. 

      Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē: 

      Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Meldri”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar 

kadastra apzīmējumu 4646 006 0025, 4,8 ha platībā un neapbūvēts zemesgabals „Meldri”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 006 0069, 5,0 ha platībā reģistrēts Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 7463 uz Dobeles 

novada pašvaldības vārda. 

Uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4646 006 0025 atrodas Xxxxxx Xxxxxxxx piederošas 

ēkas. 

Dobeles novada pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.9-7/9 ar Xxxxxx Xxxxxxx par 

zemes „Meldri”, 9,8 ha platībā iznomāšanu. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums monētajam īpašumam ir Ls 13200 (trīspadsmit 

tūkstoši divi simti lati), tai skaitā zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 4646 006 0025, 4,8 ha 

platībā ir Ls 6300,00 un zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 4646 006 0069, 5,0 ha platībā ir Ls 

6900,00. 

   

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 

5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu – „Meldri”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no 

diviem zemesgabaliem: ar kadastra apzīmējumiem 4646 006 0025, 4,8 ha platībā un 

4646 006 0069, 5,0 ha platībā Xxxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxxx. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 15000,00 

(piecpadsmit tūkstoši  lati).  

3. Pirkuma maksa pilnā apmērā iemaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 

kontā trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                  Nr.267 /16 

 

Par nekustamā īpašuma „Bērzes skola”, Bērze, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,   

atsavināšanu 

 

 

        Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 7.septembrī saņemts SIA „Lustes”, juridiskā adrese: 

„Glāznieki”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai 

piederošu nekustamo īpašumu „Bērzes skola”, Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā. 

      Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē: 

      Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Bērzes skola”, Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0168, 0,64 ha platībā un uz tā esošās ēkas – skola un 

šķūnis reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 

0049 7714 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 



SIA „VCG ekspertu grupa” novērtējums īpašumam „Bērzes skola”- zemesgabalam  0,64 ha 

platībā un uz tā esošām ēkām ir Ls 66000 (sešdesmit seši tūkstoši lati). 

   

      Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 

daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

     1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu  „Bērzes skola”, Bērzē, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0168, 0,64 ha platībā un uz tā 

esošās ēkas – skolu un šķūni. 

 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 67000,00 (sešdesmit 

septiņi tūkstoši  lati).  

 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

  

LĒMUMS 

Dobelē 

 

24.11.2011.                 Nr.268/16 

Par grozījumu Bikstu pagasta padomes 2008.gada 11.septembra lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma Auderu ceļš piekritību” un Dobeles novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu 

Nr.7/1 „Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu” atzīšanu par spēkā neesošu 

 

       Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Valsts 

zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas sniegto informāciju par Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas datu precizēšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt Bikstu pagasta padomes 2008.gada 11.septembra lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma Auderu ceļš piekritību” (protokols Nr.9, 11.punkts) grozījumu un aizstāt visā lēmuma 

tekstā skaitli „3.1.” ar skaitli „3.0.”. 

2. Atzīt par spēkā neesošu Dobeles novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.7/1 

„Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu”. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                Nr.269/16 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par    Dobeles 

novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu” 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 Izdarīt 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu” šādu grozījumu: 

Papildināt 2.pielikuma 47.punktu ar ierakstu šādā redakcijā: 

 „ 0,50  Krimūnu pamatskola (pirmsskolas grupu audzēkņiem, skolēniem un darbiniekiem).” 

 

 

 

 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

 

24.11.2011.                  Nr.270/16 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.9/1 „Par maksas 

pakalpojumiem profesionālās ievirze un interešu izglītības iestādēs” 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 Izdarīt 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.9/1 „Par maksas pakalpojumiem profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības iestādēs” šādu grozījumu: 

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

 „Daudzbērnu ģimeņu (ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē 

ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus), trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem piemēro 

atlaidi 50% apmērā no lēmuma 1.punktā noteiktās maksas.” 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                Nr.271/16 

Par Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes Nolikumu (pielikumā). 
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          Pielikums 

Dobeles novada domes 

2011.gada 24.novembra  

        lēmumam Nr.271/16 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada Domes  

2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.271/16  

 

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes 

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā «Pārvalde») ir Dobeles novada 

pašvaldības dibināta iestāde, kas izveidota, lai īstenotu pašvaldības kompetenci kultūras, 

sporta un tūrisma jomās. 

1.2. Pārvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus,  Dobeles 

novada domes (turpmāk tekstā «Dome») lēmumus, pašvaldības izpilddirektora rīkojumus, kā 

arī šo Nolikumu.  

1.3. Pārvaldei ir juridiskas personas statuss, tai ir savs zīmogs ar Latvijas valsts mazā ģerboņa 

attēlu un Pārvaldes pilnu nosaukumu, un noteikta parauga veidlapa. 

1.4. Pārvaldes juridiskā adrese ir Brīvības 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV 3701. 

1.5. Lēmumu par Pārvaldes izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dome, saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. 

 

2. Pārvaldes uzdevumi 

2.1. Pārvaldes uzdevumi ir: 

2.1.1. plānot, vadīt un koordinēt kultūras, sporta un tūrisma nozaru darbību un nodrošināt šo 

nozaru attīstību; 

2.1.2. nodrošināt Latvijas Republikas likumu u.c. normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu 

izpildi Pārvaldes kompetencē esošajās jomās; 

2.1.3. izstrādāt priekšlikumus lēmumu un normatīvo aktu sagatavošanai saistībā ar kultūras, 

sporta un tūrisma nozaru darbību, attīstību un sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt to 

izpildi;  

2.1.4. radīt kvalitatīvu, vienotu, iedzīvotāju un novada viesu interesēm atbilstošu kultūras, 

sporta un tūrisma pakalpojumu kopumu un nodrošināt to pieejamību un darbību; 

2.1.5. nodrošināt Pārvaldes un tās struktūrvienību sadarbību ar valsts institūcijām, Domes 

institūcijām, Domes sadarbības partneriem, starptautiskām organizācijām; kā arī 

informācijas apmaiņu starp valsts institūcijām, Domi un pakļautībā esošām 

struktūrvienībām, organizācijām, citiem novadiem, biedrībām un nodibinājumiem; 

mailto:dome@dobele.lv


2.1.6. veicināt Dobeles novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu; 

2.1.7. iesniegt Domei priekšlikumus un budžeta tāmes par Pārvaldes funkciju veikšanai 

nepieciešamo finansējumu, nodrošina piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu izlietojumu; 

2.1.8. veicināt investīciju piesaisti un vadīt projektus Pārvaldes kompetencē esošajās jomās; 

2.1.9. koordinēt un rīkot kultūras, sporta un tūrisma pasākumus un sacensības, nodrošināt, 

koordinēt novada pārstāvju dalību valsts un starptautiska mēroga pasākumos un 

sacensībās; 

2.1.10. sadarboties ar Dobeles novada biedrībām un nodibinājumiem, kā arī organizēt kopīgus 

pasākumus; 

2.1.11. nodrošināt kvalitatīvu metodisko palīdzību novada kultūras, sporta un tūrisma 

darbiniekiem, tautas mākslas kolektīviem, novada biedrībām un nodibinājumiem, 

veicināt darbinieku tālākizglītību, profesionālo izaugsmi, Latvijas novadu un ārvalstu 

atbilstošo institūciju pieredzes iepazīšanu; 

2.1.12. vākt, analizēt, pētīt un popularizēt Dobeles novada kultūras mantojumu.  

 

3. Pārvaldes tiesības 

3.1. Pārvaldei ir tiesības: 

3.1.1. patstāvīgi veikt darbības saskaņā ar šajā Nolikumā fiksētajiem uzdevumiem, noteikt 

darbības virzienus; 

3.1.2. saņemt no Domes un tās pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību Pārvaldes darbības 

nodrošināšanai nepieciešamo informāciju; 

3.1.3. sniegt maksas pakalpojumus un pārdot biļetes uz  Pārvaldes rīkotajiem pasākumiem; 

3.1.4. saņemt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus (ar norādītu mērķi vai 

bez tā);  

3.1.5. izmantot ziedojumus, dāvinājumus, no maksas pakalpojumiem  un biļešu ieņēmumiem 

iegūtos finanšu līdzekļus Pārvaldes darbības attīstībai un nozaru pamatdarbības 

nodrošināšanai; 

3.1.6. veicināt Pārvaldes un pakļautībā esošo struktūrvienību un iestāžu darbinieku 

profesionālo izaugsmi; 

3.1.7. savas kompetences ietvaros pārstāvēt Dobeles novada domi; 

3.1.8. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.  

 

4. Pārvaldes organizatoriskā struktūra un vadība 

 

4.1. Pārvaldes struktūru apstiprina Dome. 

4.2. Pārvaldei pakļautas šādas struktūrvienības: 

4.2.1. Dobeles novada Centrālā bibliotēka ar 11 filiālēm; 

4.2.2. Dobeles Novadpētniecības muzejs; 

4.2.3. Dobeles novada Tūrisma un informācijas centrs; 

4.2.4. Dobeles sporta centrs; 

4.2.5. Dobeles pilsētas kultūras nams; 

4.2.6. Penkules kultūras nams; 

4.2.7. Bikstu kultūras un atpūtas centrs; 

4.2.8. Kaķenieku kultūras un sporta centrs; 

4.2.9. Jaunbērzes kultūras nams; 

4.2.10. Krimūnu tautas nams; 

4.2.11.Penkules sporta centrs; 

 4.3.Pārvaldes darbu organizē un vada pārvaldes vadītājs, kas rīkojas saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem Domes 

normatīvajiem aktiem;  

4.4.Pārvaldes vadītāju amatā ieceļ un atbrīvo no amata Dome; 

4.5.Pārvaldes vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar šo Nolikumu: 



4.5.1.vada un organizē Pārvaldes administratīvo darbu atbilstoši amata aprakstā 

noteiktajiem pienākumiem, tiesībām un pilnvarām, apstiprina štatu sarakstu saskaņojot ar 

pašvaldības izpilddirektoru, nosaka pakļautībā esošo darbinieku amata pienākumus;  

4.5.2.nodrošina Pārvaldes funkciju izpildi saskaņā ar tās uzdevumiem un tiesībām; 

4.5.3.izstrādā Pārvaldes darbības un attīstības koncepciju, darbības plānu un budžeta tāmes 

projektu un iesniedz to apstiprināšanai Domē; 

4.5.4.koordinē un pārrauga Pārvaldes pakļautībā esošo struktūrvienību budžeta 

pieprasījumu projektu izstrādi un seko līdzi to izpildei; 

4.5.5.Savas kompetences robežās rīkojas ar Pārvaldes finanšu līdzekļiem un saskaņā ar 

apstiprināto Pārvaldes budžetu slēdz autoratlīdzības, uzņēmuma un citus saimnieciskos 

līgumus, atbild par finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu; 

4.5.6.organizē pārvaldes struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidēšanu, 

saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru un iesniedzot Domei apstiprināšanai, pamatojot 

Pārvaldes darbinieku, un struktūrvienību darbinieku amatu vietu nepieciešamību un 

darbinieku atalgojuma lielumu, atbilstoši budžetā noteiktajam darba samaksas fondam, 

slēdz darba līgumus; 

4.5.7.veic citas pašvaldības izpilddirektora uzdotās funkcijas; 

4.5.8.savas kompetences ietvaros pārstāv Dobeles novada pašvaldību; 

4.5.9.bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Pārvaldi attiecībās ar fiziskām un juridiskām 

personām, atbilstoši savai kompetencei izsniedz pilnvaras padotībā esošajiem 

darbiniekiem. 

 

5. Pārvaldes finansējums un materiāli tehniskais nodrošinājums 

 

5.1. Pārvaldei ir savi finanšu līdzekļi, kurus veido: 

5.1.1. Dobeles novada pašvaldības budžeta dotācijas; 

5.1.2. maksas pakalpojumi; 

5.1.3.valsts mērķdotācijas; 

5.1.4.ziedojumi, dāvinājumi, fondu līdzekļi; 

5.1.5. ieņēmumi no biļesu un suvenīru tirdzniecības.  

 

6.   Pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošinājums 

 

6.1. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina vadītājs, pārvaldes darbinieki un amatpersonas 

atbilstoši darba pienākumu aprakstos un darba līgumos noteiktajai kompetencei; 

6.2. vadītājs izskata privātpersonu sūdzības par pārvaldes padotībā esošo struktūrvienību 

vadītāju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību, ja normatīvajos aktos 

nav noteikts citādi; 

6.3. pārvaldes vadītāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var 

apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

7. Noslēguma jautājums 

 

7.1.Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes Nolikumu, kas 

apstiprināts ar Dobeles novada domes  2009.gada 10.septembra lēmumu Nr.115/9.  

 

 

 

 

 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                 Nr.272/16 

 
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles 

novada Auru pagasta Gardenes ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 
attīstības investīciju projekta īstenošanai 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912 “Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.606. “Noteikumi par darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt SIA “Eiropas Savienības projektu aģentūra” izstrādāto un 2011.gada 8.novembrī 

iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā”. 

2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu saskaņā ar tehniski ekonomisko pamatojumu: 
 

Rādītāji LVL 

Finansējums kopā 413 484,16 

t.sk. 

Attiecināmās izmaksas 

338 921,44 

SIA “Dobeles ūdens” finansējums 

attiecināmām izmaksām 

50 838,22 

ERAF finansējums 288 083,22 

SIA “Dobeles ūdens” finansējums 

neattiecināmām izmaksām (PVN) 

74 562,72 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes) 
Pasākums Pasākuma 

Raksturojums 

Pasākuma mērķis Pasākuma 

nepieciešamības 

un izvēles 

pamatojums 

U1 Ūdens 

ņemšanas vietas 

sakārtošana 

Artēzisko urbumu 

Nr.2, Nr.1 

rekonstrukcija 4,2 l/s, 

urbuma Nr.3 

tamponēšana 

Artēziskajiem 

urbumiem jānodrošina  

dzeramā ūdens piegāde 

un ūdens rezerves 

patērētājiem, kurus 

apgādā apvienotā 

ūdensapgādes sistēma 

(100% ciema 

iedzīvotāju). 

Gardenes ciema abi 

esošie  urbumi ir sliktā 

stāvoklī. Tie ir 

izrūsējuši un 

nolietojušies. Divi 

urbumi sistēmā 

nepieciešami, lai 

nodrošinātu ūdens 

rezerves. 

U2 Ūdens kvalitātes 

nodrošināšana 

Jaunas ŪAS izbūve 

15,0 m
3
/h. 

Ūdens atdzelžošanas 

stacijai jānodrošina 

dzeramā ūdens 

kvalitāte patērētājiem. 

Dotajā momentā 

atdzelžošanas iekārtas 

ir nolietojušās par 

85%. 

U3 Ūdens rezervju un 

spiediena 

nodrošināšana 

Ūdens torņa 

rekonstrukcija V=380 

m
3
, rezervuāra 

norobežošana atstājot 

darba tilpumu V=282 

m
3
. 

Ūdens tornim 

jānodrošina ūdens 

rezervi Gardenes 

ciemam un 

nepieciešamo 

spiedienu 

ūdensapgādes sistēmā. 

Tā kā ūdens tornis ir 

sliktā tehniskā stāvoklī, 

tad to nepieciešams 

rekonstruēt, lai 

nodrošinātu ūdens 

rezervi ciemam. 

Ūdenstorņa  tilpuma 



samazināšana ir 

nepieciešama, lai 

nodrošinātu ūdens 

apmaiņu pēc LBN 222-

99. 

U4 Ūdensapgādes 

cauruļvadu 

rekonstrukcija 

Esošo cauruļvadu 

rekonstrukcija, d=110 

h=2,0 m, 160 m. 

Nodrošināt esošajiem 

centralizētas 

ūdensapgādes 

pakalpojumu 

lietotājiem 

nepārtrauktu dzeramā 

ūdens piegādi, 

kvalitatīvu dzeramo 

ūdeni, samazinot ūdens 

zudumus. 

Kritiskā stāvoklī ir 

lielākā daļa no 

esošajiem 

ūdensvadiem. 

Ūdensapgādes sistēmas 

cauruļvadu bojājumu 

dēļ pazeminās 

spiediens, nav 

atbilstošs plūsmas 

ātrums un notiek 

biežas avārijas. 

K1 Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija 

Jaunu notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu BIO-

200 izbūve esošo 

iekārtu vietā. 

Notekūdeņu attīrīšana 

atbilstoši MK 

noteikumu Nr. 34 

“Noteikumi par 

piesārņojošu vielu 

emisiju ūdenī” 

(22.01.2002) prasībām 

un LR MK noteikumu 

Nr.362 “Noteikumi par 

notekūdeņu dūņu un to 

kompostu 

izmantošanu, 

monitoringu un 

kontroli” (02.05.2006) 

prasībām. 

Šobrīd notekūdeņi tiek 

daļēji attīrīti 

notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās BIO-450, kas 

ir nepamatoti lielas 

Gardenes notekūdeņu 

apjomiem. Turklāt pēc 

attīrīšanas notekūdeņi 

neatbilst MK 

noteikumiem Nr.34. 

K2.1 Tehnoloģiskās 

kanalizācijas 

cauruļvadu 

rekonstrukcija (ŪAS 

tehnoloģisko ūdeņu 

novadīšanas tīkla 

rekonstrukcija) 

Esošo cauruļvadu 

rekonstrukcija, d=200, 

135 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodrošināt ūdens 

atdzelžošanas procesā 

radušos skalošanas 

ūdeņu novadīšanu 

novadgrāvī.  

Centralizētā 

kanalizācijas sistēma 

netiks noslogota ar 

ūdeņiem, kurus nav 

nepieciešams attīrīt 

notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās. 

 

4. Projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta 

Gardenes ciemā" finansēšanā 2012.-2014.gados nodrošināt Dobeles novada domes galvojumu SIA 

“Dobeles ūdens” finansējumam 413 484,16 LVL (četri simti trīspadsmit tūkstoši četri simti 

astoņdesmit četri lati 16 santīmi) apmērā. 

5. Uzdot SIA “Dobeles ūdens” sagatavot projekta iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 
288 083,22 LVL (divi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit trīs lati 22 santīmi).   
6. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr.178/11 

„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada 

Auru pagasta Gardenes ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai”.  



 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                  Nr.273/16 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

 

 

Ievērojot Civillikuma 1895.pantā, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā 

daļā, likuma par „Nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrajā daļā un Ministru kabineta 2005.gada 

15.novembra noteikumos Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

44.punktā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

UZDOT novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai norakstīt no bilances sekojošus bezcerīgos 

debitoru parādus: 

 

1.Nekustamā īpašuma nodokļa parādu sakarā ar to, ka pagājis piedziņas iespējamības termiņš 

(1997.-2004.gads.), sekojošām personām : 

 

1.1.Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 76.59 (pamatparāds LVL 10.08, nokavējuma  nauda LVL 

66.51), 

1.2. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 18.48 (pamatparāds LVL 8.92, nokavējuma nauda LVL 

9.56), 

1.3. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 18.67 (pamatparāds LVL 9.01, nokavējuma nauda LVL 

9.66), 

1.4. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 16.87 (pamatsumma LVL 8.11, nokavējuma nauda LVL 

8.76), 

1.5. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 17.76 (pamatsumma LVL 8.52, nokavējuma nauda LVL 

9.24), 

1.6. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 17.61 (pamatsumma LVL 8.55, nokavējuma nauda LVL 

9.16), 

1.7. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 14.23 (pamatsumma LVL 6.90, nokavējuma nauda LVL 

7.33), 

1.8. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 7.03 (pamatsumma LVL 7.03, nokavējuma nauda LVL 

7.47), 

1.9. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 17.99 (pamatsumma LVL 8.72, nokavējuma nauda LVL 

9.27), 

1.10. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 19.10 (pamatsumma LVL 9.29, nokavējuma nauda LVL 

9.81), 

1.11. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 15.47 (pamatsumma LVL 7.54, nokavējuma nauda LVL 

7.93), 

1.12. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 15.09 (pamatsumma LVL 7.33, nokavējuma nauda 

LVL 7.76), 

1.13. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 8.35 (pamatparāds LVL 3.99, nokavējuma nauda LVL 

4.36), 

1.14. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 15.08 (pamatsumma LVL 7.38, nokavējuma nauda LVL 

7.70), 

1.15. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 13.32 (pamatsumma LVL 6.54, nokavējuma nauda 

LVL 6.78), 

1.16. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 10.92 (pamatsumma LVL 5.40, nokavējuma nauda 

LVL 5.52), 

1.17. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 10.82 (pamatparāds LVL 5.35, nokavējuma nauda LVL 

5.47), 



1.18. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 6.49 (pamatsumma LVL 3.22, nokavējuma nauda LVL 

3.27), 

1.19. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 8.15 (pamatparāds LVL 4.06, nokavējuma nauda LVL 

4.09), 

1.20. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,, LVL 3.58 (pamatparāds LVL 1.79, nokavējuma nauda LVL 

1.79), 

1.21. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 3.22 (pamatsumma LVL 1.61, nokavējuma nauda LVL 

1.61), 

1.22. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 8.54(pamatsumma LVL 4.27, nokavējuma nauda LVL 

4.27), 

1.23. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 5.44 (pamatsumma LVL 2.72, nokavējuma nauda LVL 

2.72), 

1.24. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 0.54 (pamatsumma LVL 0.27, nokavējuma nauda LVL 

0.27), 

1.25. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 1.40 (pamatsumma LVL 0.70, nokavējuma nauda LVL 

0.70), 

1.26. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 33.90 (pamatsumma LVL 16.95, nokavējuma nauda 

LVL 16.95), 

1.27. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 0.44 (pamatsumma LVL 0.22, nokavējuma nauda LVL 

0.22), 

1.28. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 1.12 (pamatsumma LVL 0.56, nokavējuma nauda LVL 

0.56), 

1.29. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 5.30 (pamatsumma LVL 1.65, nokavējuma nauda LVL 

1.65), 

1.30. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 10.04 (pamatsumma LVL 5.02, nokavējuma nauda LVL 

5.02), 

1.31. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 2.92 (pamatsumma LVL 1.46, nokavējuma nauda LVL 

1.46), 

1.32. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 4.62 (pamatsumma LVL 2.31, nokavējuma nauda LVL 

2.31), 

1.33. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 1.86 (pamatsumma LVL 0.93, nokavējuma nauda LVL 

0.93), 

1.34. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 0.06 (pamatsumma LVL 0.03, nokavējuma nauda LVL 

0.03), 

1.35. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 0.52 (pamatsumma LVL 0.26, nokavējuma nauda LVL 

0.26). 

 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu sakarā ar to, ka persona ir mirusi, sekojošām personām : 

2.1. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 18.37 (pamatsumma LVL 8.86, nokavējuma nauda LVL 

9.51), 

2.2. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,, LVL 33.07(pamatsumma LVL 16.53, nokavējuma nauda LVL  

16.54), 

2.3. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 19.60 (pamatsumma LVL 9.60, nokavējuma nauda LVL 

10.00), 

2.4. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 18.78 (pamatsumma LVL 9.24, nokavējuma nauda LVL 

9.54), 

2.5. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 7.28 (pamatparāds LVL 3.64, nokavējuma nauda LVL 

3.64), 

2.6. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 3.53 (pamatsumma LVL 1.94, nokavējuma nauda LVL 

1.59), 

2.7. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 314.01 (pamatsumma LVL 176.54, nokavējuma nauda 

LVL 137.47), 



2.8. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx,  LVL 0.02 (pamatsumma LVL 0.01, nokavējuma nauda LVL 

0.01), 

2.9. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxx-xxxxx, LVL 12.53 (pamatsumma LVL 6.27, nokavējuma nauda LVL 

5.26). 

 

3.Nekustamā īpašuma nodokļa parādu sakarā ar to, ka personas nav identificējamas, sekojošām 

personām: 

3.1.Xxxxxxx,  LVL 1.22 (pamatsumma LVL 0.69, nokavējuma nauda LVL 0.53), 

3.2. Xxxxxxxx, LVL 1.22 (pamatsumma LVL 0.69, nokavējuma nauda LVL 0.53), 

3.3. Xxxxxxxxx, LVL 5.05 (pamatsumma LVL 2.68, nokavējuma nauda LVL 2.37). 

 

4.Telpu nomas maksas parādu Xxxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxxx, LVL 416.84, sakarā ar 

nepamatoti izrakstītu rēķinu. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

24.11.2011.                 Nr. 274/16 

 

Par Jaunbērzes pagasta padomes 2007.gada 17.oktobra lēmuma atcelšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu un  likuma „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”  5.panta pirmo daļu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Jaunbērzes pagasta padomes 2007.gada 17.oktobra lēmuma „Par iesniegumu 

izskatīšanu” (protokols Nr.11, 5.paragrāfs) 5.3.1.apakšpunktu. 

 

2. Noteikt, ka ar 2012.gada 1.janvāri tiek rēķināta maksa par dzīvojamo telpu  Dārza ielā 6-16, 

Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā  īri.  

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                           A.SPRIDZĀNS   

 


