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LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                          Nr.99/6 

 

 

Par lauku apvidus zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai 

 

 

 

        Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

3.2.apakšpunktam, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pašvaldībai, saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, piekrīt apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai 

noslēdzami zemes nomas līgumi: 

 

1.1.  „Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 46420030037, platība 0,6 ha, Annenieku pagasts; 

1.2.  „Jaunegles”, kadastra apzīmējums 46420030041, platība 0,2 ha, Annenieku pagasts; 

1.3.  „Vītoli”, kadastra apzīmējums 46420050020, platība 0,3 ha, Annenieku pagasts; 

1.4.  „Strautnieki”, kadastra apzīmējums 46460090037, platība 1,0 ha, Auru pagasts; 

1.5. „Atpūtas”, kadastra apzīmējums 46460090044, platība 0,2 ha, Auru pagasts; 

1.6.  „Ķirpēnu iela 11”, kadastra apzīmējums 46460100102, platība 0,279 ha, Auru pagasts; 

1.7.  „Purvaiľi”, kadastra apzīmējums 46520020077, platība 2,7 ha, Bērzes pagasts; 

1.8.   „Lībieši”, kadastra apzīmējums 46520050146, platība 2,1 ha, Bērzes pagasts; 

1.9.  „Ciľi”, kadastra apzīmējums 46540050119, platība 5,01 ha, Bikstu pagasts; 

      1.10. „Salas”, kadastra apzīmējums 46540050128, platība 3,6 ha, Bikstu pagasts; 

1.11. „Lejnieki”, kadastra apzīmējums 46720050133, platība 0,1975 ha, Krimūnu pagasts; 

1.12. „Ľurkas”, kadastra apzīmējums 46800020051, platība 3,5 ha, Naudītes pagasts; 

1.13. „Eglienes”, kadastra apzīmējums 46840020024, platība 1,9 ha, Penkules pagasts; 

1.14. „Peles”, kadastra apzīmējums 46980030034, platība 0,4 ha, Zebrenes pagasts. 

 

2. Pašvaldībai, saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, piekrīt neapbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1
 daļā noteiktajā termiľā ir noslēgti 
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zemes nomas līgumi: 

 

2.1. „Jaunzemnieki 142”, kadastra apzīmējums 46460120151, platība 0,059 ha, Auru pagasts; 

2.2. „Jaundimzas”, kadastra apzīmējums 46460080416, platība 1,91 ha, Auru pagasts; 

2.3. „Lejas Audzes”, kadastra apzīmējums 46600010392, platība 1,0 ha, Dobeles pagasts, 

2.4. „Robežas”, kadastra apzīmējums 46980040049, platība 5,2 ha, Zebrenes pagasts. 

 

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

rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV–3001, saskaľā ar 

Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu.      

      

  

      

  

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                          Nr.100/6 

 

Par  zemesgabalu Dobelē, Dobeles novadā piekritību pašvaldībai   
 

 

          Saskaľā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī  valstij un pašvaldībām piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1.  Atbilstoši  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta “a” 

apakšpunktā noteiktajam, zemes starpgabali ir: 

1.1. zemesgabals Noliktavas ielā 8A, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4601 

004 7805, platība 2400 kv.m., (konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala 

izmantošanu apbūvei).  

1.2. zemesgabals Uzvaras ielā 22B, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4601 

003 0821, platība 757 kv.m., (platība mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves 

noteikumos paredzēto minimālo apbūves platību). 

2. Noteikt, ka saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas  4.punktu, 4
1
.panta otrās daļas 6.punktu un 

likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu, 1.punktā minētie zemesgabali 

piekrīt pašvaldībai. 

3. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, 1.punktā minēto zemesgabalu platības var tikt 

precizētas. 

 

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

tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, saskaľā ar Administratīvā 

procesa likuma 79.panta pirmo daļu 

 

 

 



 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                          Nr.101/6 

 

 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 
 

     

         Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

1. IZVEIDOT trīs atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Lielbērzes iela”, Lielbērzē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 002 0073, ar platību 0,24 ha: 

1.1. zemesgabalu „Lielbērzes iela”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4646 002 0073, ar platību 0,17 ha; 

1.2. zemesgabalu „Lielbērzes ceļš”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha 

platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

1.3. zemesgabalu „Znotiľu ceļš”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,02 ha 

platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

2. IZVEIDOT trīs atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Liesmas-Prinči-Rīti”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 009 0089, ar platību 4,0 ha: 

 

2.1.zemesgabalu „Liesmas-Prinči-Rīti”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4646 009 0089, ar platību 1,7 ha; 

 

2.2.zemesgabalu „Rīti-Lielčankas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar platību 2,1 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

 

2.3.zemesgabalu „Rīti-Dzelzkalni-Zariľi-Strautnieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 

ar platību 0,2 ha un pievienot īpašumam „Rīti-Dzelzkalni-Zariľi-Strautnieki”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 009 0090, nosakot zemes 

lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

3. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Oliľas-Zvaigznes”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 012 0589, ar platību 5,48 ha: 

3.1. zemesgabalu „Oliľas-Zvaigznes”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4646 012 0589, ar platību 0,96 ha; 

3.2.  zemesgabalu „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 4,52 ha platībā 

un pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 012 0591, nosakot 

zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

4. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Jaunzemnieku grāvis”, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 012 0591, ar platību 0,46 ha: 



4.1. zemesgabalu „Jaunzemnieku grāvis”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4646 012 0591, ar platību 0,22 ha; 

4.2.  zemesgabalu „Jaunzemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,24 ha  

platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

5. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Velna krogs-Silenieki-

Zvaigznes”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 003 0144, ar 

platību 0,92 ha: 

5.1. zemesgabalu „Velna krogs-Silenieki-Zvaigznes”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra apzīmējums 4646 003 0144, ar platību 0,82 ha; 

5.1.  zemesgabalu „Oliľas-Zvaigznes”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,10 ha platībā 

un pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 012 0589, nosakot 

zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6. IZVEIDOT divus īpašumus no nekustamā īpašuma „Velna krogs-Silenieki-Zvaigznes”, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 011 0365, ar platību 3,38 ha: 

               6.1. zemesgabalu „Velna krogs-Silenieki-Zvaigznes”, Auru pagastā, Dobeles novadā,              

kadastra apzīmējums 4646 011 0365, ar platību 0,92 ha; 

               6.2. zemesgabalu „Veczemnieku ceļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 2,46 ha platībā, 

nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                          Nr.102/6 

 

Par īpašumu apvienošanu 

 

    Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. IZVEIDOT šādus nekustamos īpašumus: 

1.1. „Mežansi-Mucenieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, apvienojot zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4646 001 0135 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4646 005 

0056;  

 

1.2. „Lielbērze-Oliľas-Celmi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, apvienojot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4646 002 0063 un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4646 003 0146;  

 

1.3.  „Virši-Sniedzes”, Auru pagastā, Dobeles novadā, apvienojot zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4646 004 0118 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4646 004 

0117; 



 

1.4. „Zemgalieši-Tīlaiši-Siļķes”, Auru pagastā, Dobeles novadā, apvienojot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0344 un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4646 008 0308;  

 

1.5. „Priežkalni-Bites-Garbiļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, apvienojot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0299 un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4646 008 0298;  

 

1.6. „Pie lielceļa”, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, apvienojot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0835 un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4642 001 0168.  

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                          Nr.103/6 

 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

 

Saskaľā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas 

kārtība” 35.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Auru un Dobeles pagastu teritorijas 

plānojumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

      1. MAINĪT nekustamā īpašuma „Lauski”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 010 0277 0,06 ha platībā lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods 0101/, nosakot lietošanas mērķi - ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, 

gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju 

apbūve /kods 1201/. 

 

       2. MAINĪT nekustamā īpašuma „Priežu Sargi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0201, 1,02 ha platībā lietošanas mērķi - individuālo 

dzīvojamo māju apbūve kods /0601/, nosakot lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība kods /0101/. 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                          Nr.104/6 

 



 

Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

 

 

      Saskaľā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT precizēto platību: 

1.1.nekustamajam īpašumam „Ūdenstornis”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 4646 001 0111, 0,55 ha platībā; 

1.2. nekustamajam īpašumam „Burbuļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 4646 008 0201, 1,4 ha platībā; 

1.3. nekustamajam īpašumam „Vecpēpas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 4654 006 0153, 0,68 ha platībā; 

1.4. nekustamajam īpašumam „Pagalms pie Skolas ielas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

ar kadastra apzīmējumu 4646 005 0181, 2,0 ha platībā. 

  

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                          Nr.105/6 

 

 

Par  nekustamā īpašuma „Strautnieki” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

     Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 13.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā 

saľemto xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Strautnieki” 

sadalīšanu. 

           Nekustamais īpašums „Strautnieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 

4684 007 0101 ar kopplatību 27,47 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.187 uz xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no piecām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4684 007 0101, platība 14,4 ha, 4684 007 0065, 

platība 2,8 ha, 4684 007 0082, platība 3,45 ha, 4684 007 0083, platība 1,74 ha un 4684 007 0127, 

platība 5,08 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

           Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Strautnieki” divos atsevišķos īpašumos. 

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

33.panta pirmās daļas 4. un 5.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 23.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Strautnieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4684 007 0065, 2,8 ha platībā lietošanas mērķi - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 



2.2.  īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4684 007 0101, 14,4 ha platībā, 4684 007 0082, 

platība 3,45 ha, 4684 007 0083, platība 1,74 ha un 4684 007 0127, platība 5,08 ha 

lietošanas mērķi - 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, saskaľā ar Administratīvā procesa 

likuma 79. panta pirmo daļu.       

        

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                          Nr.106/6 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejaspunkas”, Annenieku 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

Dobeles novada domē 2011.gada 14.aprīlī saľemts Annenieku pagasta zemnieku 

saimniecības „Sauleskalni”, juridiskā adrese: „Ļukas”, Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718 

un xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumi ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Lejaspunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai trijās zemes 

vienībās. 

Izskatot iesniegumus un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome 

konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Lejaspunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 2011.gada 

3.janvārī reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.170, kā kopīpašums uz Annenieku pagasta zemnieku saimniecības „Sauleskalni” 

un xxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 58,8 ha, kadastra apzīmējums 4642 

004 0037. 

 

2. Kopīpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lejaspunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4642 004 0037 58,8 ha platībā trijās zemes 

vienībās. 

 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 24.februāra lēmumu Nr.7 atļauj izstrādāt 

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

izstrādājusi SIA  „Rūķis AG”. 

 

4. 2011.gada 14.aprīlī, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.5.punktā noteiktajam, zemes ierīcības projekts 

saskaľots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes arhitektu Jāni Kukšu. 

 

5. Saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 11.2.punktā noteikto, pašvaldība pieľem administratīvo aktu par 

projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 12.2.punktā noteiktajam, 

apstiprinot projektu, pašvaldība pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiľu. 

 



Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 

8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.2.apakšpunktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtību”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamo īpašumu 

„Lejaspunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, trijās atsevišķās zemes vienībās. 

 
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 36,6 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 11,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.3. zemes vienībai ar platību 11,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 36,6 ha: 

3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,47 ha; 

3.1.2. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,2 ha; 

3.1.3. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,4 ha; 

3.1.4. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija  – 0,6 ha; 

3.1.5. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,2 ha; 

3.1.6. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,3 ha. 

  

3.2. zemes vienībai ar platību 11,0 ha: 

3.2.1.   150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,18 ha; 

3.2.2.   110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,5 ha; 

3.2.3.   110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,5 ha. 

 

3.3. zemes vienībai ar platību 11,2 ha: 

3.3.1.    150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,01 ha; 

3.3.2.    110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,5 ha; 

3.3.3.    110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,3 ha; 

3.3.4.    110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,1 ha; 

3.3.5.    110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,0 ha. 

 

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

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

procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                          Nr.107/6 

 



Par  nekustamā īpašuma  „Ezeriņi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

     Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 19.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā 

saľemto xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ezeriľi” sadalīšanu. 

         Nekustamais īpašums „Ezeriľi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4642 

001 0017 ar kopplatību 104,9 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.15 uz xxxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no astoľām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4642 001 0015, platība 0,5 ha, 4642 001 0016, 

platība 0,3 ha, 4642 001 0017, platība 0,7 ha, 4642 001 0063, platība 0,3 ha, 4642 006 0065, 

platība 92,1 ha, 4642 006 0148, platība 3,9 ha, 4642 006 0167, platība 1,8 ha un 4642 006 0210, 

platība 5,3 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

         xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ezeriľi” trijos atsevišķos īpašumos. 

         Saskaľā 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 maiľas kārtība” 23.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

  1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Ezeriľi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā trijos 

atsevišķos īpašumos. 

  2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0065, 92,1 ha platībā lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

           2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0210, 5,3 ha platībā, lietošanas mērķi - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

          2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4642 001 0015, 0,5 ha platībā, 4642 001 0016, 

0,3 ha platībā, 4642 001 0017, 0,7 ha platībā, 4642 001 0063, 0,3 ha platībā, 4642 006 0148, 3,9 

ha platībā, 4642 006 0167, 1,8 ha platībā, lietošanas mērķi - 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, saskaľā ar Administratīvā procesa 

likuma 79. panta pirmo daļu.       

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                       Nr.108/6 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 

 „Tautas tērpu iegāde Bikstu vidējās paaudzes deju kolektīvam „Bikstenieki”” 

  

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Projekta „Tautas tērpu iegāde Bikstu vidējās paaudzes deju kolektīvam „Bikstenieki”” 

apstiprināšanas gadījumā PIEŠĶIRT Bikstu sieviešu biedrībai „Senēcija” līdzfinansējumu 



projekta realizācijai 585,22 LVL (pieci simti astoľdesmit pieci lati 22 santīmi) apmērā, kas 

sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                              Nr.109/6 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 

 „Rotaļu un sporta laukumu izveide Krimūnu pagastā” 

  

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Projekta „Rotaļu un sporta laukuma izveide Dobeles novada Krimūnu pagastā” 

apstiprināšanas gadījumā PIEŠĶIRT biedrībai „Elise” līdzfinansējumu projekta realizācijai 

1 000 LVL (viens tūkstotis latu) apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                              Nr.110/6 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013.gadam projektā „Ilgspējīga lietus ūdens kanalizācijas 

apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai“ 
 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas izsludinātā 4.projektu konkursa nolikumu un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un 

galvojumiem” 15.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības projektā „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes 

baseina vides kvalitātes uzlabošanai”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt vadošā projekta partnera izmaksas 

projekta īstenošanai 160 294,62 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 228 080 EUR) 

apmērā, tai skaitā līdzfinansējumu 15% apmērā 24 044,19 LVL (Latvijas Bankas 

ekvivalents 34 212 EUR). 



3. Projekta ieviešanai 2012.gadā lūgt aizľēmumu Valsts kasei 152 280 LVL apmērā, 

paredzot atmaksu sākt ar 2013.gada septembri, to atmaksājot līdz 2033.gada 

31.decembrim. Aizľēmumu ľemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma 

parakstīšanas dienā. 

4. Garantēt aizľēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem. 

 
 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                              Nr.111/6 

 

Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013.gadam projektā „Kopīgā rīcība atkritumu savākšanas sistēmas 

modernizēšanai Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” 
 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas izsludinātā 4.projektu konkursa nolikumu un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un 

galvojumiem” 15.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības projektā „Kopīgā rīcība atkritumu savākšanas sistēmas modernizēšanai 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta partnera izmaksas projekta 

īstenošanai 116 664,80 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 166 000 EUR) apmērā, tai 

skaitā līdzfinansējumu 15% apmērā 17 499,72 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 24 900 

EUR). 

 

3. Projekta ieviešanai 2012.gadā lūgt aizľēmumu Valsts kasei 104 998 LVL apmērā, 

paredzot atmaksu sākt ar 2013.gada septembri, to atmaksājot līdz 2033.gada 

31.decembrim. Aizľēmumu ľemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma 

parakstīšanas dienā. 

 

4. Garantēt aizľēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem. 

 
 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                              Nr.112/6 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013.gadam projektā „Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā” 

 

 



Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas izsludinātā 4. projektu konkursa nolikumu un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un 

galvojumiem” 15.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības projektā „Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā”. 

2. Pilnvarot Dobeles Pieaugušo izglītības un uzľēmējdarbības atbalsta centru iesniegt 

projektu, veicot tā sagatavošanu un nepieciešamās dokumentācijas izstrādi un projekta 

realizēšanu. 

3. Apstiprināt projekta partnera izmaksas projekta īstenošanai 70 652,89 (Latvijas Bankas 

ekvivalents 100 530 EUR) apmērā, tai skaitā līdzfinansējumu 15% apmērā 10 597,93 

LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 15 080 EUR). 

4. Projekta ieviešanai lūgt aizľēmumu Valsts kasei 70 653 LVL (t.sk. 2012.gadā – 55 044 

LVL; 2013.gadā – 15 609 LVL) apmērā, paredzot atmaksu sākt ar 2013.gada marta, to 

atmaksājot līdz 2023.gada martam. Aizľēmumu ľemt ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi līguma parakstīšanas dienā. 

5. Garantēt aizľēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                             

 Nr.113/6 

 

Par projekta „Mācību atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

bērniem un jauniešiem Dobeles novadā” iesnieguma iesniegšanu 

 

  

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru 

kabineta 2009.gada 17.aprīļa noteikumu Nr.150 „Noteikumi par darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti „Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai izglītībā” 21.2.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:`  

 

1. IESNIEGT projekta „Mācību atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

bērniem un jauniešiem Dobeles novadā” (turpmāk – projekts) iesniegumu Valsts izglītības 

attīstības aģentūras izsludinātai atklātu projektu iesniegumu atlasei darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes „Atbalsts pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai izglītībā” otrajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 140 000 

LVL, kas 100% apmērā ir Eiropas Sociālā fonda finansējums. 

 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā iekļaut projekta ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu: 

2.1.  2012.gada budžetā – 70 000 LVL apmērā; 

2.2.  2013.gada budžetā – 70 000 LVL apmērā. 

 



3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 140 000 LVL (t.sk. 

2012.gadā – 70 000 LVL, 2013.gadā – 70 000 LVL) apmērā, paredzot atmaksu sākot ar 

2013.gada martu, aizľēmumu atmaksājot līdz 2014.gada martam. 

 

4. Aizľēmumu ľemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā. 

 

5. Garantēt aizľēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī     Nr.114/6 

 

 

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra Dobeles novada pašvaldības Nepilngadīgo lietu 

komisijas nolikumā un izmaiņām Nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā 

 

 

 Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. IZDARĪT Dobeles novada pašvaldības Nepilngadīgo lietu komisijas nolikumā (apstiprināts 

ar 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr. Nr.334/19) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Komisiju 8 (astoľu) cilvēku sastāvā, kā arī izmaiľas Komisijas sastāvā apstiprina 

dome.“ 

1.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  

„5. Komisijas sastāvā ietilpst pašvaldības un valsts institūciju speciālisti, kuru ikdienas 

darba pienākumi saistīti ar nepilngadīgajiem vai to ģimenēm, un kuriem ir speciālas 

zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.“ 

2. IZDARĪT izmaiľas Dobeles novada Nepilngadīgo lietu  komisijas sastāvā (apstiprināta ar 

Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr.334/19 „Par Nepilngadīgo lietu 

komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu”), papildinot to ar šādu komisijas 

locekli – Ina Romanova – LR IeM Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles 

iecirkľa Kārtības policijas nodaļas inspektore. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                              Nr.115/6 

 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles ūdens” 

pamatkapitālā 

 

 

               



Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.panta otro daļu, likuma „Par  valsts 

un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un 

Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IEGULDĪT SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības mantu-

Lejasstrazdu ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projektu Ls 21236,79 (divdesmit viens 

tūkstotis divi simti trīsdesmit seši lati 79 santīmi) vērtībā.  

 

2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šī lēmuma 1.punktā minētos 

pamatlīdzekļus. 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 28. aprīlī                Nr.116/6 

 

 

Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām 

 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības 

autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un likuma 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību.  

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka no katras 

autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai 

citai publiskai personai,  un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 

45.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. SLĒGT deleģēšanas līgumus par pašvaldības autonomo funkciju ietvaros esošu pārvaldes 

uzdevumu nodrošināšanu, deleģējot: 

 

1.1. SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” šādus uzdevumus: 

1.1.1. publisko laukumu, ielu un gājēju celiľu sanitārās tīrības uzturēšana; 

1.1.2. pilsētas parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

1.1.3. kapsētu ierīkošana un uzturēšana; 

1.1.4. šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

1.1.5. sabiedriskās tualetes uzturēšana; 

1.1.6. klaiľojošo dzīvnieku izķeršana un dzīvnieku izolatora uzturēšana; 

1.1.7. ielu un ceļu ikdienas uzturēšana. 

 

1.2. SIA „Sesava KP” šādus uzdevumus: 

1.2.1. pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda apsaimniekošana novada pagastu 

teritorijās (izľemot Auru pagastu); 



1.2.2. ielu un ceļu ikdienas uzturēšana; 

1.2.3. pašvaldības īpašumā esošu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Naudītes pagastā. 

 

1.3. SIA „Namnieks” - daudzstāvu dzīvojamo māju iekšpagalmu uzturēšana Dobeles pilsētā, 

atbilstoši pašvaldības īpašumā esošajai daļai. 

 

       1.4.  SIA „Dobeles ūdens” šādus uzdevumus: 

 1.4.1. publiskās infrastruktūras uzturēšana (strūklakas un ugunsdzēsības hidranti); 

 1.4.2.  pašvaldības valdījumā esošas lietus kanalizācijas uzturēšana; 

 1.4.3. pašvaldības īpašumā esošu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. 

 

 

      1.5. SIA „Dobeles enerģija”- pašvaldības īpašumā esošo gāzes apkures katlu apkalpošana. 

 

2. Līgumus slēgt uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, nosakot deleģēto uzdevumu izpildes 

kārtību. 

3. Deleģēto uzdevumu apmaksu veic atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības  budžetam.    

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                    Nr.117/6 

 
 

Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu 

            

  Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 28.martā Dobeles novada pašvaldībā 

saľemto Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese – K.Valdemāra iela 

31, Rīga, LV-1887, iesniegumu par neprivatizēto valsts dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā 

„Lielbērze 7” Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 002 0053, 

nodošanu pašvaldības īpašumā.   

          Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmajā daļā 

noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

    NEPIEĽEMT neprivatizēto valsts dzīvokli Nr.6 dzīvojamā mājā „Lielbērze 7” Lielbērzē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 002 0053 pašvaldības īpašumā. 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                     Nr.118/6 

 

 

 

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

novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu” 
 



 

Saskaľā ar LR 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:  

 

1. Papildināt 1.punktu ar 1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„1.13. Tirdzniecības uzcenojums suvenīriem, ko pārdod Dobeles novada Kultūras un sporta 

pārvaldes struktūrvienībās  10% - 20%.” 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                     Nr.119/6 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13_„Grozījumi 2011.gada 

10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības budžets 

2011.gadam”” apstiprināšanu 

 

 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada domes NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 

Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles 

novada pašvaldības budžets 2011.gadam””. 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Dobeles novada domes 

2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.119/6 

(protokols Nr.6) 

 

 

2011.gada 28.aprīlī                                                                            Saistošie noteikumi Nr.13 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2011.gadam” 

 

 

Izdoti saskaľā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu 



un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu 

 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 

„Dobeles novada pašvaldības budžets 2011.gadam” šādus grozījumus: 

 

1.Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieľēmumos 11 107 786 latu 

apmērā, izdevumos 13 088 074 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos 

līdzekļus 280 142 latu apmērā, sadalījumu pa ieľēmumu un izdevumu veidiem saskaľā 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 2011.gada 1.janvāri 

1 438 310 latu apmērā, uz 2012.gada 1.janvāri 393 601 latu apmērā”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                     A.SPRIDZĀNS 


