
 

 

2012.gada 31.maija domes sēdes lēmumi 
 

Darba kārtībā: 

 

1 (104/5) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ezeriņi”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

2 (105/5) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Auči”, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

3 (106/5) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Misiņi”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

4 (107/5) Par nekustamā īpašuma „Kliesti”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

5 (108/5) Par nekustamā īpašuma „Egles”, Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

sadalīšanu 

6 (109/5) Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā, sadalīšanu 

7 (110/5) Par nekustamā īpašuma „Lejnieki 1”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

sadalīšanu 

8 (111/5) Par nekustamā īpašuma „Kārļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

9 (112/5) Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

10 (113/5) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

11 (114/5) Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

12 (115/5) Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  

13 (116/5) Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai 

14 (117/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rozes”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, atsavināšanu 

15 (118/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežrozītes”, Aizstrautnieki, Dobeles 

pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu 

16 (119/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzulejas”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, atsavināšanu 

17 (120/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Puduri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

atsavināšanu 

18 (121/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunsesava 2”, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā, atsavināšanu 

19 (122/5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaurata ielā 8”, Dobelē, Dobeles novadā,   

atsavināšanu 

20 (123/5) Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā  

21 (124/5) Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

22 (125/5) Par aizņēmumu Valsts kasē projekta 

Nr.2010/2016/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/007 «Dobeles 2.vidusskolas telpu 

renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām» realizācijai - 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas telpu piemērošanai 

profesionālās izglītības programmas „Autotransports” praktisko mācību 

nodarbību īstenošanai 

23 (126/5) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 97/4 

„Par Dobeles novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2013.-2017.gadam 

izstrādi” 

24 (127/5) Par dzīvojamās mājas  Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu 



25 (128/5) Par dzīvojamās mājas Lauku ielā 5, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

26 (129/5) Par administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas izveidošanu 

27 (130/5) Par Fedosjas Šadrinas iesnieguma izskatīšanu 

28 (131/5) Par Andra Ansona iesnieguma izskatīšanu 

29 (132/5) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par 

Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” 

apstiprināšanu 

30 (133/5) Par bezcerīgā debitoru parāda izslēgšanu no bilances 

31 (134/5) Par nepabeigtās būvniecības objektiem 

32 (135/5) Par Dobeles novada pašvaldības 2011.gada pārskata apstiprināšanu 

33 (136/5) Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības  2012.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 

2012.gadam”” apstiprināšanu” 

34 (137/5) Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.              Nr.104/5 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ezeriņi”, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 10.maijā saņemto Xxxx Xxxxxx, 

personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ezeriņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx sadalīšanai trijās zemes vienībās un iesniegto 

zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Ezeriņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 2009.gada 23.decembrī 

reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.45 uz 

Xxxx Xxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx, 

platība 13,2 ha. 

 

2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ezeriņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx, trijās zemes vienībās. 

 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.3 atļāva izstrādāt 

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

izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

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

izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 4.aprīlī 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 „Ezeriņi”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx, 13,2 ha 

platībā trijos atsevišķos īpašumos. 

mailto:dome@dobele.lv


 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 1,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 9,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 1,5 ha: 

3.1.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem; 

3.1.2. 160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu; 

3.1.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

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

kilovoltiem; 

3.1.4. 11020205 – līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku 

apvidos; 

3.1.5. 130701 – dabas lieguma zonas teritorija. 

3.2. zemes vienībai ar platību 9,5 ha: 

3.2.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem; 

3.2.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

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

kilovoltiem; 

3.2.3. 160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu; 

3.2.4. 11020205 – līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku 

apvidos; 

3.2.5. 130701 – dabas lieguma zonas teritorija; 

3.2.6. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 

laukos; 

3.2.7. 110503 – tauvas joslas teritorija gar ezeru; 

3.2.8. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

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

kilovoltiem. 

3.3. zemes vienībai ar platību 2,2 ha: 

3.3.1. 160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu; 

3.3.2. 11020205 – līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku 

apvidos; 

3.3.3. 130701 – dabas lieguma zonas teritorija; 

3.3.4. 110503 – tauvas joslas teritorija gar ezeru. 

 

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 

31.05.2012.              Nr.105/5 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Auči”, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 17.maijā saņemto Xxxxx Xxxxxxx, 

personas kods xxxxx - xxxxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Auči”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto 

zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Auči”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1994.gada 26.aprīlī reģistrēts 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5 uz Xxxxx 

Xxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, platība 

11,0 ha. 

 

2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Auči”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar 

kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx, divās zemes vienībās. 

 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 22.marta lēmumu Nr.11 atļāva izstrādāt 

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

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 9.maijā 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 „Auči”, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxxx, 11,0 

ha platībā divos atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 9,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 2,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 9,0 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 – 0,7 ha; 

3.1.2. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 

– 0,4 ha; 

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, speciālas nozīmes sliežu 

ceļus, pievedceļus un strupceļus lauku apvidos – 4,1 ha; 

3.1.4. 12030601 - aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas 

produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus – 1,2 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 2,0 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 – 0,2 ha; 

3.2.2. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 

– 1,8 ha; 

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, speciālas nozīmes sliežu 

ceļus, pievedceļus un strupceļus lauku apvidos – 0,7 ha; 

3.2.4. 12030601 - aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas 

produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus – 0,2 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, saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.         Nr.106/5 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Misiņi”, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 18.maijā saņemto Xxxx Xxxxxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarētā adrese: xxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Misiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx sadalīšanai divās zemes vienībās. un iesniegto 

zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Misiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 2012.gada 26.martā 

reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 

0049 6148 uz Xxxx Xxxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

xxxxxxxxxxx, platība 7,98 ha. 

 

2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Misiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx, divās zemes vienībās. 

 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.13 atļāva izstrādāt 

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

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 



 

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

izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 24.aprīlī 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 „Misiņi”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx, 7,98 ha 

platībā divos atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 0,50 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 7,48 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 0,50 ha: 

3.1.1. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,00 ha; 

3.1.2. 12030303 – aizsargjosla gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,18 

ha; 

3.1.3. 160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 0,50 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 7,48 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 – 0,51 ha; 

3.2.2. 12030303 – aizsargjosla gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,29 

ha; 

3.2.3. 160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 7,48 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, saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                  Nr.107/5 

 

Par nekustamā īpašuma „Kliesti”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

 

         Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 27.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kliesti” sadalīšanu. 

         Nekustamais īpašums „Kliesti”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra 



Nr.xxxxxxxxxxx ar kopplatību 28,0 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.71 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no 

trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxxxxxxx, platība 3,4 ha, xxxxxxxxxxx, 

platība 8,1 ha un xxxxxxxxxx, platība 16,5 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

         Xxxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Kliesti” 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 „Kliesti”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

  2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx 3,4 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

           2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxxxxxx 8,1 ha platībā un xxxxxxxxxx 

16,5 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

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

79. panta pirmo daļu.       

        

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                  Nr.108/5 

 

Par nekustamā īpašuma „Egles”, Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

 

         Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 26.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Egles” sadalīšanu. 

         Nekustamais īpašums „Egles”, Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr.xxxxxxxxxxx ar kopplatību 5,49 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.xxxxxxxxxxxx  uz Xxxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums 

sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxxxx, platība 0,69 ha un 

xxxxxxxxxxx, platība 4,8 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

        Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Egles” 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 „Egles”, Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

  2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxx 0,69 ha platībā – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

           2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxx 4,8 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 

31.05.2012.                                                                                  Nr.109/5 

 

Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

sadalīšanu 

 

         Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 18.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, Dobeles novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma Lauku 

ielā 4 sadalīšanu. 

         Nekustamais īpašums Lauku ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr.xxxxxxxxxx ar kopplatību 0,9 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.xxxxxxxxxx  uz Xxxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums 

sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:xxxxxxxxxx, platība 0,33 ha un 

xxxxxxxxx, platība 0,57 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

        Xxxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Lauku ielā 4 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 Lauku ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā, divos atsevišķos īpašumos. 

 

  2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx 0,33 ha platībā – individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601); 

           2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx 0,57 ha platībā - individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601). 

 

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

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

79. panta pirmo daļu.       

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.         Nr.110/5 

 

Par nekustamā īpašuma „Lejnieki 1”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

 

         Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 15.maijā Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

SIA „Nybo Embro”, juridiskā adrese: Brīvības iela 58A, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

pilnvarotās personas Xxxx Xxxxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lejnieki 1” sadalīšanu. 

         Nekustamais īpašums „Lejnieki 1”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr.46800010070  ar kopplatību 17,9 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0007 030  uz SIA „Nybo Embro” vārda. Nekustamais 

īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4680 001 0070, platība 10,3 

ha un 4680 001 0071, platība 7,6 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras 



galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

        SIA „Nybo Embro” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lejnieki 1” divos atsevišķos 

īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

  1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Lejnieki 1”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

  2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0070 10,3 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

           2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0071 7,6 ha platībā - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

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

79. panta pirmo daļu.       

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.         Nr.111/5 

 

Par nekustamā īpašuma „Kārļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

 

         Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 17.maijā Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

Xxxxx Xxxxxxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxx, pilnvarotās personas Xxxxx Xxxxxxxx 

iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kārļi” sadalīšanu. 

         Nekustamais īpašums „Kārļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxxxxxc ar 

kopplatību 30,19 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.329  uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxxxxx, platība 0,39 ha, xxxxxxxxxxx, platība 14,09 ha 

un xxxxxxxxxxx, platība 15,71 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

        Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Kārļi” 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 „Kārļi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, trijos atsevišķos 

īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx 0,39 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

           2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx 14,09 ha platībā - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

           2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxxx 15,71 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 

31.05.2012.                                                                                     Nr.112/5 

 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

         Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 28.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

Xxxxx Xxxxxxx iesniegumu par nekustamo īpašumu „Lejas pļavas”, „Meža pļavas” un „Lejas 

Rūķi” apvienošanu, izveidojot vienu īpašumu. 

         Nekustamais īpašums „Lejas pļavas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr.xxxxxxxxx ar platību 3,8 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Zebrenes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.xxxxxxxxx  uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamā īpašuma  

lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

        Nekustamais īpašums „Meža pļavas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr.xxxxxxxxx ar platību 2,4 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Zebrenes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.xxxxxxxxxxx  uz Xxxxx Xxxxxx vārda. Nekustamā īpašuma  

lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

        Nekustamais īpašums „Lejas Rūķi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxxx 

ar platību 31,2 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Zebrenes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.xxxxxxxxx  uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

         Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 2.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 apvienot nekustamos īpašumus: „Lejas pļavas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra Nr.xxxxxxxxx ar platību 3,8 ha, „Meža pļavas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra Nr.xxxxxxxxx ar platību 2,4 ha un  „Lejas Rūķi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra Nr.xxxxxxxxx ar platību 31,2 ha, izveidojot vienu īpašumu ar kopplatību 37,4 ha. 

 

2. NOTEIKT jaunizveidotajam īpašumam 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, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

79. panta pirmo daļu.       

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                     Nr.113/5 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Auru pagasta un Dobeles 



pagasta teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. MAINĪT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve (kods 0701) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101).zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0243 2,26 ha platībā, Auru pagastā, 

Dobeles novadā.  

 

2. MAINĪT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi (kods 1001) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0105 5,67 ha platībā, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā  

 

      3. 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 

31.05.2012.                                                                                     Nr.114/5 

 

Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

 

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT precizēto platību: 

 

1.1. nekustamā īpašuma „Svilpji”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4646 010 0195, 0,44 ha platībā; 

1.2. nekustamā īpašuma „Virzas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4646 010 0196, 0,97 ha platībā; 

1.3. nekustamā īpašuma „Jaunā iela 1”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 010 0197, 0,88 ha platībā; 

1.4. nekustamā īpašuma „Mēnestiņš 2”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 010 0198, 0,44 ha platībā; 

1.5. nekustamā īpašuma „Upenāji”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4646 010 0206, 1,67 ha platībā; 

1.6.nekustamā īpašuma „Laukgaļi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4654 002 0025 0,93 ha platībā; 

1.7.nekustamā īpašuma „Rītausmas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4654 004 0069 1,07 ha platībā; 

1.8.nekustamā īpašuma „Punkas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4654 005 0194 2,9 ha platībā; 

1.9.nekustamā īpašuma „Ferma”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4684 002 0051 1,78 ha platībā; 

1.10. nekustamā īpašuma „Pie Priedītēm”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4684 002 0056, 0,24 ha platībā; 

1.11. nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4684 004 0134, 0,30 ha platībā; 

1.12. nekustamā īpašuma „Pakalni”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4684 004 0135, 0,37 ha platībā; 

1.13. nekustamā īpašuma „Jāņzemītes”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes 



vienībai ar kadastra apzīmējumu 4684 006 0110, 1,17 ha platībā. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                     Nr.115/5 

 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  
 

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka lauku apvidus 

zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2009.gada 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes 

dienesta (turpmāk tekstā - VZD) reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši 

VZD iesniegumu un attiecīgus dokumentus lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā 

par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, kā arī līdz 2010.gada 31.augustam 

nav iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par 

samaksu vai iesniegts atteikums izpirkt zemi, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, un 

likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. NOTEIKT, ka ar 2010.gada 1.septembri zemes lietotāja tiesības lietot viņam 

piešķirto zemi ir izbeigušās: 

 

1.1. Xxxx Xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Zīlītes”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.2. Xxxx Xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxs nov., zemi „Zīlītes”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.3. Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zemi „Vīnakalni”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx; 

1.4. SIA „AGRO-KAĶENIEKI”, reģ. Nr. 48503005610, juridiskā adrese- Skolas iela 2, 

Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov., zemi „Ausātas”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, 3,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 005 0039. 

1.5. Xxxxx Xxxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Bērzaiņi”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, 28,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.6. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Ceļmalas”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.7. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Ceļmalas”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.8. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zemi „Ceļmalas”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.9. Xxxxx Xxxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Ceļmalas”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx; 

1.10. SIA „AGRO-KAĶENIEKI”, reģ. Nr.48503005610, juridiskā adrese- Skolas iela 2, 

Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov., zemi „Gaismas Pluss”, Annenieku 

pagastā, Dobeles novadā, 0,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 002 0186; 

1.11. Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Gravas”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.12. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Nākotnes”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.13. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zemi „Sirdskalni”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx; 

1.14. Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx,  zemi „Sirdskalni”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 



1.15. Xxxx Xxxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx,  zemi „Līdumnieki”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, 16,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.16. Xxxx Xxxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Jansoni”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, 0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.17. Xxxx Xxxxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx., zemi „Garbiļi”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, 1,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.18. Xxxx Xxxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, zemi „Sprindi”, Bikstu pagastā, Dobeles 

novadā, 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.19. Xxxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Jojas”, Bikstu pagastā, Dobeles 

novadā, 10,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.20. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Jojas”, Bikstu pagastā, Dobeles 

novadā, 11,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.21. Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Liekniņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 3,0 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.22. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Vanagnadziņi”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā, 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.23. Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx, zemi „Zālnieki”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā, 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.24. SIA „Ziedi”, reģ. Nr. 45103003388, juridiskā adrese- „Ziedi”, Bērzes pag., Dobeles 

nov., zemi „Rosmes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,25 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 004 0165; 

1.25. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx., zemi „I.U.Undīne”, Aizstrautniekos, 

Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

xxxxxxxx; 

1.26. Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zemi „Pavasari”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā, 0,0423 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.27. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 118”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,048 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.28. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 129”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.29. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Galenieki 121”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.30. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 132”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.31. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 133”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.32. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Galenieki 134”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.33. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, zemi „Galenieki 142”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.34. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 148”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,066 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.35. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 154”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.36. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 162”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.37. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx., zemi „Galenieki 164”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,026 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.38. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, zemi „Galenieki 167”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.39. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 168”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.40. Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Galenieki 169”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 



1.41. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 170”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.42. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Galenieki 171”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.43. Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Galenieki 172”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.44. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 173”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.45. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 193”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.46. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Galenieki 205”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.47. Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, zemi „Galenieki 212”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.48. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Galenieki 7”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā, 0,077 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.49. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, zemi „Galenieki 88”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.50. Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, zemi „Galenieki 95”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.51. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Pētera Upīša iela 4A”, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā, 0,005 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.52. Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Upmalas”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā, 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.53. Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, 0,067 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

xxxxxxxx; 

1.54. Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Pokaiņi 27”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā, 0,069 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.55. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, 0,061 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

xxxxxxxxx; 

1.56. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Pokaiņi 104”, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā, 0,062 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.57. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Pokaiņi 183”, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā, 0,059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx;  

1.58. Xxxx  Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Pokaiņi 481”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā, 0,071 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.59. Xxxx Xxxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Individuālais augļu dārzs Nr.7”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

xxxxxxxx; 

1.60. SIA „Penkule”, reģ. Nr.45103000911, juridiskā adrese- „Kantoris”, Penkules pag., 

Dobeles nov., zemi „Ferma”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 1,78 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4684 002 0051; 

1.61. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, zemi „Pie Priedītēm”, Penkules pagastā, 

Dobeles novadā, 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.62. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, zemi „Pīlādži”, Penkules pagastā, Dobeles 

novadā, 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.63. Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zemi „Ziediņi”, Penkules pagastā, Dobeles 

novadā, 0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.64. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Ābeļu iela 9”, Penkules pagastā, 

Dobeles novadā, 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx; 

1.65. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Ābeļu iela 1”, Penkules pagastā, 

Dobeles novadā, 1,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx; 

1.66. SIA „Penkule”, reģ. Nr.45103000911, juridiskā adrese: „Kantoris”, Penkules pag., 

Dobeles nov., zemi „Dimzu kalte”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 1,50 ha 



platībā ar kadastra apzīmējumu 4684 006 0085. 

1.67. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, zemi „Induļi”, Penkules pagastā, Dobeles 

novadā, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.68. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, zemi „Jaunzemji”, Zebrenes pagastā, Dobeles 

novadā, 2,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.69. Xxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Katrīnas”, Zebrenes pagastā, Dobeles 

novadā, 1,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.70. Xxxxx Xxxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Upes iela 4”, Zebrenes pagastā, 

Dobeles novadā, 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx; 

1.71. Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zemi „Peles”, Zebrenes pagastā, Dobeles 

novadā, 2,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx. 

 

      2. 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 

31.05.2012.         Nr.116/5 

 

Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai 

 

 Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktam, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā 

uz Dobeles novada pašvaldības vārda apbūvēti lauku apvidus zemesgabali, par kuriem noslēdzami 

zemes nomas līgumi: 

1.1.„Gravas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4642 002 0055; 

1.2.„Nākotnes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 12,0 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 003 0067; 

1.3.„Rozītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 1,76 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 003 0021; 

1.4.„Sirdskalni”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 001 0147; 

1.5. „Auziņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4646 008 0126; 

1.6.  „Jansoni”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4646 008 0133; 

1.7. „Priežkalni”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 2,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4646 008 0137; 

1.8. „Dores”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4646 008 0138; 

1.9. „Garbiļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 1,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4646 008 0169; 

1.10. „Priednieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4646 009 0042; 

1.11. „Zālnieki”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4652 003 0070; 

1.12. „Atvaras”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,09 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 005 0324; 

1.13. „Pie Asniem”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 



apzīmējumu 4652 005 0482; 

1.14. „Ražotāji”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 1,80 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 003 0165; 

1.15. „Mazbiksti”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 1,40 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4654 004 0062; 

1.16. „Liekniņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4654 005 0171; 

1.17. „Sprindi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4654 004 0040; 

1.18. „I.U.Undīne”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,02 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0345; 

1.19.  „Līvānu iela 2F”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,005 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0158; 

1.20. „Straumes”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,40 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0140; 

1.21. „Pētera Upīša iela 4A”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,005 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 001 0119; 

1.22. „Līvānu iela 2D”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,005 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0160; 

1.23. „Līvānu iela 2G”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,010 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0161; 

1.24. „Līvānu iela 2H”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,005 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0163; 

1.25. „Pētera Upīša iela 4B”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,005 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 001 0165; 

1.26. „Plēsumi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,20 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 007 0074; 

1.27. „Dzintari”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 3,00 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4680 002 0053; 

1.28. „Ferma”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 1,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4684 002 0051; 

1.29. „Pīlādži”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4684 004 0134; 

1.30. „Ziediņi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 0,70 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4684 005 0035; 

1.31. „Ābeļu iela 9”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 0,60 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4684 006 0044; 

1.32. „Ābeļu iela 1”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 1,40 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4684 006 0074; 

1.33. „Dimzu kalte”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 1,50 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4684 006 0085; 

1.34.  „Jaunzemji”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 2,20 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0060; 

1.35. „Upes iela 4”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,30 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0097. 

 

2. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā 

uz Dobeles novada pašvaldības vārda neapbūvēti lauku apvidus zemesgabali, par kuriem noslēgti 

zemes nomas līgumi: 

2.1.„Zīlītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4642 002 0106; 

2.2.„Zīlītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4642 003 0145; 



2.3. „Smilgas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 9,57 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 004 0101; 

2.4. „Vīnakalni”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,12 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 004 0158; 

2.5.„Pie Mazdravniekiem”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,10 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4652 003 0148; 

2.6.„Rozītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 3,07 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 003 0093; 

2.7.„Rozītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 2,29 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 003 0156; 

2.8.„Sirdskalni”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 7,0 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 001 0080; 

2.9.„Ausātas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 3,84 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 005 0039; 

2.10. „Ausātas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 12,46 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 005 0037; 

2.11. „Bērzaiņi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 28,45 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 006 0093; 

2.12. „Ceļmalas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,08 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 004 0161; 

2.13. „Ceļmalas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 004 0162; 

2.14. „Ceļmalas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,08 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 004 0163; 

2.15. „Ceļmalas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,08 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 004 0164; 

2.16.  „Gaismas Pluss”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,67 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 002 0186; 

2.17. „Gaismas Pluss”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 0,23 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 002 0099; 

2.18.  „Līdumnieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 16,8 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 001 0120; 

2.19.  „Gardene 1 Nr.11”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,145 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 001 0155; 

2.20.  „Priednieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 2,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4646 008 0134; 

2.21. „Veczemnieki 348”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,067 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 011 0015;  

2.22. „Veczemnieki 83”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,036 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 011 0104;  

2.23. „Veczemnieki 88”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 011 0108;  

2.24. „Veczemnieki 111”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,054 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 011 0131; 

2.25. „Jaunzemnieki 9”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,064 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 012 0024; 

2.26. „Jaunzemnieki 154”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,1098 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 012 0163; 

2.27. „Jaunzemnieki 355”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,056 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 012 0360; 

2.28. „Jaunzemnieki 442”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 012 0448; 

2.29. „Jaunzemnieki 446”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,07 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4646 012 0452; 



2.30. „Erdmanes šķūnis”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,03 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 005 0387; 

2.31. „Dzintariņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 0,22 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4654 004 0057; 

2.32. „Mazbiksti”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 1,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4654 004 0062; 

2.33. „Sprindi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4654 004 0040; 

2.34. „Jojas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 10,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4654 001 0029; 

2.35. „Jojas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 11,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4654 001 0031; 

2.36. „Starp Dārziņiem un Vilciņiem”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4652 001 0077; 

2.37.  „Upeslīči”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,50 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 002 0171; 

2.38.  „Vanagnadziņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,30 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 002 0303; 

2.39.  „Cekuli”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4652 002 0304; 

2.40. „Ceļinieki”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,30 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 002 0267; 

2.41. „Dzintari 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,70 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 002 0291; 

2.42. „Kočas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4652 006 0186; 

2.43. „Mazkūras”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 2,40 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 001 0080; 

2.44. „Mazrengas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,10 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 002 0226; 

2.45. „Pagalms pie Zeltiņiem”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,10 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4652 002 0234; 

2.46. „Pie Liepniekiem”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,01 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 004 0140; 

2.47. „Rosmes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,25 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 004 0165; 

2.48. „Pie Mušām”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,01 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0200; 

2.49. „Pavasari”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,0423 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 005 0269; 

2.50. „Pavasari”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,81 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 005 0267; 

2.51. „Rozītes”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 6,89 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 001 0180; 

2.52. „Rozītes”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 4,78 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 003 0055; 

2.53. „Lejasstrazdi 13/41-10 mežs”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,40 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4660 005 0135; 

2.54. „Galenieki 118”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,048 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0118; 

2.55. „Galenieki 129”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0129; 

2.56. „Galenieki 121”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0121; 



2.57. „Galenieki 132”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0132; 

2.58. „Galenieki 133”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0133; 

2.59. „Galenieki 134”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0134; 

2.60. „Galenieki 142”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0142; 

2.61. „Galenieki 148”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,066 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0148; 

2.62. „Galenieki 153”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,054 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0153; 

2.63. „Galenieki 154”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,059 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0154; 

2.64. „Galenieki 159”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,048 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0159; 

2.65. „Galenieki 160”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,037 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0160; 

2.66. „Galenieki 162”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0162; 

2.67. „Galenieki 164”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,026 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0164; 

2.68. „Galenieki 167”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0167; 

2.69. „Galenieki 168”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0168; 

2.70. „Galenieki 169”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0169; 

2.71. „Galenieki 170”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0170; 

2.72. „Galenieki 171”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0171; 

2.73. „Galenieki 172”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0172; 

2.74. „Galenieki 173”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0173; 

2.75. „Galenieki 180”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,0517 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0180; 

2.76. „Galenieki 193”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0193; 

2.77. „Galenieki 205”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0205; 

2.78. „Galenieki 212”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0212; 

2.79. „Galenieki 7”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,077 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0007; 

2.80. „Galenieki 95”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,025 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0095; 

2.81. „Galenieki 233”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 006 0233; 

2.82. „Lāču Kakts”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 25,0 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4668 002 0055; 

2.83. „Vijas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4672 001 0104; 



2.84. „Jānīši”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4672 002 0099; 

2.85. „Lielkrastiņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 4,40 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 003 0030; 

2.86.  „Ziedītes”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,50 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0127; 

2.87.  „Sidrabi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,04 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0166; 

2.88. „Upmalas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,08 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0211; 

2.89. „Pumpuri”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,10 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0213;  

2.90. „Upenes”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,07 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0256; 

2.91. „Marijas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,10 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0267; 

2.92. „Kalnpļaviņas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,50 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0026; 

2.93. „Riteņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4672 006 0094; 

2.94. „Dienvidi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,79 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0147; 

2.95. „Dienvidi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,59 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0148; 

2.96.  „Jaunplēsumi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2,30 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 007 0084; 

2.97. „Pokaiņi 6”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,067 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0042; 

2.98. „Pokaiņi 20”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,077 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0020; 

2.99.  „Pokaiņi 27”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,069 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0027; 

2.100. „Pokaiņi 30”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,090 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0030; 

2.101. „Pokaiņi 82”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,061 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0082; 

2.102. „Pokaiņi 104”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,062 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0104; 

2.103. „Pokaiņi 183”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,059 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0183; 

2.104. „Pokaiņi 215”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,0652 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0215; 

2.105. „Pokaiņi 234”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,0619 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0234; 

2.106. „Pokaiņi 259”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0259;  

2.107. „Pokaiņi 279”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0279; 

2.108. „Pokaiņi 481”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,071 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 009 0481; 

2.109. „Individuālais augļu dārzs Nr.7”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 0,05 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 4680 005 0083; 

2.110. „Pie Priedītēm”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 0,24 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4684 002 0056; 



2.111. „Induļi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 1,00 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4684 007 0076; 

2.112. „Pie Vālodzītēm”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 2,30 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 003 0097; 

2.113. „Rūķīši 1”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,70 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0240; 

2.114. „Saim.ēka „Skujiņas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 2,2 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4698 004 0075; 

2.115. „Lejas Sniķeri”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 1,83 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 001 0068; 

2.116. „Katrīnas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 1,44 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 001 0035; 

2.117. „Oliņas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 2,40 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0255; 

2.118. „Oliņas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 2,10 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0256; 

2.119. „Robežas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 5,09 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0049; 

2.120. „Stūrīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,034 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0260; 

2.121. „Zālīte”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4698 004 0259; 

2.122. „Zālīte”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4698 004 0261; 

2.123. „Zālīte”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4698 004 0262; 

2.124. „Peles”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 2,70 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 003 0035. 

 

3. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4.
1 

panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā uz 

Dobeles novada pašvaldības vārda apbūvēti lauku apvidus zemesgabali, uz kuriem atrodas 

pašvaldībai piederošas ēkas (būves): 

3.1.„Ūdenssūknētava Šķibē”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0179; 

3.2.„Ūdenstornis”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,2291 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0195; 

3.3.„Ūdenstornis”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,48 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 005 0408; 

3.4.„Virkus-Miltiņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 3,70 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 005 0359; 

3.5.„Augšējais ciems”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 1,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 005 0366; 

3.6.„Attīrīšanas iekārtas Aizstrautniekos”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,80 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0165. 

 

4. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.
 
panta otrās daļas 2.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā uz 

Dobeles novada pašvaldības vārda neapbūvēti lauku apvidus zemesgabali, kas paredzēti 

pašvaldību funkciju īstenošanai: 

4.1.„Brāļu kapi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4652 006 0166; 

4.2.„Strazdu viduslaiku kapsēta”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4652 003 0167. 



  

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.         Nr.117/5 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rozes”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā, atsavināšanu 

 

     Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 18.jūlijā saņemts Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxx-

xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx un Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx 

pilnvarotās personas Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxx, ierosinājums 

atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Rozes”, Aizstrautniekos, Dobeles 

pagastā, Dobeles novadā. 

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

1. Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Rozes”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4660 001 0405, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, 

Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 3935 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. Zemesgabala platība – 0,2333 ha. 
 2. Uz zemesgabala atrodas ēka – mednieku māja, kas pieder Xxxx Xxxxx (1/3 domājamā daļa) 

un Xxxx Xxxxxx  (2/3 domājamās daļas). 

3. Dobeles novada pašvaldība 2012.gada 16.aprīlī noslēdza lauku apvidus zemes nomas līgumus 

ar Xxxxx Xxxxxx un ar Xxxx Xxxxxx par 2/3 domājamām daļām  par zemes „Rozes”, 0,2333 

ha platībā iznomāšanu, atbilstoši katras personas īpašuma daļai. 

4.  Sertificēta vērtētāja VCG ekspertu grupas novērtējums zemesgabalam ir Ls 1400,00 (viens 

tūkstotis 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 44.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Rozes”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0405, 0,2333 ha platībā par nosacīto cenu Ls 

3000,00 (trīs tūkstoši lati): 

1.1. pārdodot Xxxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, 1/3 domājamo daļu no 

nekustamā īpašuma  par pirkuma maksu Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).  

1.2. pārdodot Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, 2/3 domājamās daļas no 

nekustamā īpašuma par pirkuma maksu Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati). 

2.  NOTEIKT, ka nekustamā īpašuma pirkuma maksa pilnā apmērā iemaksājama  Dobeles 

novada pašvaldības pamatbudžeta kontā trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.         Nr.118/5 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežrozītes”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā, atsavināšanu 

 

            Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 18.jūlijā saņemts Xxxx Xxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxx, dzīvo xxxxxxxxxx un Xxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo 

xxxxxxxxxx pilnvarotās personas Xxxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxxx-xxxxx, dzīvo 

xxxxxxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu 

„Mežrozītes”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā. 



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

1. Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Mežrozītes”, Aizstrautniekos, Dobeles 

pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4660 001 0404, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, 

Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0050 3933 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. Zemesgabala platība – 0,143 ha. 
2. Uz zemesgabala atrodas viesu māja, kas pieder Xxxx Xxxxxxx (1/3 domājamā daļa) un 

Xxxx Xxxxxxxx (2/3 domājamās daļas). 

3. Dobeles novada pašvaldība 2012.gada 16.aprīlī noslēdza lauku apvidus zemes nomas 

līgumus ar Xxxx Xxxxxxxx  un ar Xxxx Xxxxxxxx par par zemes „Mežrozītes”, 0,143 ha platībā 

iznomāšanu, atbilstoši katras personas īpašuma daļai. 

4.  Sertificēta vērtētāja VCG ekspertu grupas novērtējums zemesgabalam ir Ls 1900,00 (viens 

tūkstotis deviņi simti lati). 

   

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

5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un 44.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu  „Mežrozītes”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0404, 0,143 ha platībā par nosacīto cenu  

Ls 2400,00 (divi tūkstoši četri simti lati):   

1.1. pārdodot Xxxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, 1/3 domājamo daļu no nekustamā 

īpašuma par pirkuma maksu Ls 800,00 (astoņi simti lati); 

1.2. pārdodot Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, 2/3 domājamās daļas no 

nekustamā īpašuma par pirkuma maksu Ls 1600,00 (viens tūkstotis seši simti lati).   

    2. NOTEIKT, ka nekustamā īpašuma pirkuma maksa pilnā apmērā iemaksājama  Dobeles  

novada pašvaldības pamatbudžeta kontā trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                    Nr.119/5 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzulejas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 

atsavināšanu 

 

     Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 27.februārī saņemts Xxxx Xxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 

nekustamo īpašumu „Bērzulejas”, Auru pagastā, Dobeles novadā. 

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

1. Nekustamais īpašums - „Bērzulejas”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 

507 0001, sastāvošs no divām nedzīvojamām ēkām – garāžām ar kadastra apzīmējumiem: 4646 

007 0001 001, 41,4 kv.m. platībā un 4646 007 0001 002, 310,0 kv.m. platībā, reģistrēts Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 3156 uz Dobeles 

novada pašvaldības vārda. 

2. Ēku (būvju) īpašums „Bērzulejas” atrodas uz Xxxx Xxxxxxxx īpašumā esošā zemesgabala 

„Pokaiņi”. 

3.  Dobeles novada pašvaldība 2012.gada 29.februārī noslēdza ar Xxxxx Xxxxxx telpu nomas 

līgumus par būvju (garāžu) „Bērzulejas”, 310,0 kv.m. platībā un 41,4 kv.m. platībā iznomāšanu. 

4. Sertificēta vērtētāja VCG ekspertu grupas novērtējums ēku (būvju) īpašumam „Bērzulejas” ir 

Ls 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti lati). 

   

      Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8. 

panta otro daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. PĀRDOT atklātā izsolē ēku (būvju) īpašumu „Bērzulejas”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

ar kadastra apzīmējumu 4646 507 0001, 351,4 kv.m. platībā.   

 2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 4000,00 (četri 



tūkstoši lati).  

 3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                     Nr.120/5 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Puduri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

atsavināšanu 

 

     Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 16.novembrī saņemts Xxxx Xxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx,  ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 

zemesgabalu „Puduri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā. 

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

1. Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Puduri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar 

kadastra Nr.4652 002 0322, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 5263 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 1,55 ha. 
2.  Dobeles novada pašvaldība 2011.gada 16.novembrī noslēdza ar Xxxx Xxxxxxx lauku apvidus 

zemes nomas līgumu par zemes „Puduri”, 1,5 ha platībā iznomāšanu. 

3.  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 2100,00 (divi tūkstoši 

viens simts lati). 

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 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 - neapbūvētu zemesgabalu  „Puduri”, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4652 002 0322, 1,55 ha platībā. 

2.  NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 2500,00 (divi 

tūkstoši pieci simti lati).  

   3.  UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

  

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012                                                                                     Nr.121/5 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunsesava 2”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

atsavināšanu 

 

     Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 10.martā saņemts SIA „Agro DUO”, reģistrācijas 

Nr.40003614027, juridiskā adrese: „Graudi”, Naudītes pagasts, Dobeles novads,  LV-3724, 

ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Jaunsesava 2”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā. 

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

   1. Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunsesava 2”, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra Nr.4680 002 0049, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 0472 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 12,42 ha. 
2.  Dobeles novada pašvaldība 2011.gada 23.maijā noslēdza ar SIA „Agro Duo” lauku apvidus 

zemes nomas līguma pārjaunojuma līgumu par zemes „Jaunsesava 2”, 12,42 ha platībā 



iznomāšanu. 

 3.  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 18800,00 

(astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti lati). 

  

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 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 - neapbūvētu zemesgabalu  „Jaunsesava 2”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4680 002 0049, 12,42 ha platībā. 

2.  NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 30000,00 

(trīsdesmit tūkstoši  lati).  

 3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

31.05.2012.                                                                                    Nr.122/5 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaurata ielā 8”, Dobelē, Dobeles novadā,   

atsavināšanu 

 

        Dobeles novada pašvaldība ierosina atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 

nekustamo īpašumu „Gaurata ielā 8”, Dobelē, Dobeles novadā. 

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

1. Ēku (būvju) īpašums Gaurata ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4601 504 

4461, sastāvošs no divstāvu nedzīvojamās ēkas – skolas, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0043 3188 uz Dobeles 

novada pašvaldības vārda. 

2. Ēku (būvju) īpašums saistīts ar zemesgabalu Kazarmu iela 3A, Dobele, Dobeles novads, 

kura īpašnieks ir Xxxxx Xxxxxxxx. 

3. SIA „VCG ekspertu grupa” novērtējums ēku (būvju) īpašumam Gaurata ielā 8 ir Ls 75600 

(septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti lati). 

      4.  2012.gada 23.februārī Dobeles novada dome pieņēma lēmumu pārdot nekustamo īpašumu 

atklātā izsolē, nosakot sākumcenu Ls 76000,00. Organizētā izsole nenotika. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts, ja 

nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro 

izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

 

       Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta 

septīto daļu, 9.panta otro daļu un 32.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. PĀRDOT atklātā izsolē ēku (būvju) īpašumu Gaurata ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā, ar 

kadastra Nr.4601 504 4461, sastāvošu no nedzīvojamās ēkas – skolas 984 kv.m. platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 60800,00 

(sešdesmit tūkstoši astoņi simti  lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.               Nr.123/5 

 

Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā  

 

     Dobeles novada pašvaldība 2012.gada 22.maijā ir saņēmusi Valsts akciju sabiedrības 

"Valsts nekustamie īpašumi", reģ. Nr.40003294758, juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-

1050, iesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu zemesgabala "Agra", kas atrodas Krimūnu pagastā 

Dobeles novadā, iegūšanai īpašumā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dobele Agra S.I.A.", reģ. 

Nr. 40003037255, juridiskā adrese "Agra", Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719. 

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

     Nekustamais īpašums "Agra", Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra  apzīmējumu 

4672 005 0056, sastāv no zemesgabala ar platību 3,05 ha. Saskaņā ar Dobeles novada Krimūnu 

pagasta teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūve.  

Personas tiesības iegūt īpašumā zemi lauku apvidos reglamentē likuma "Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos" 28.panta noteikumi.  

 Ievērojot to, ka  sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobele Agra S.I.A." darbības joma ir 

lauksaimniecība, zeme turpmāk tiks izmantota lauksaimnieciskai ražošanai. 

 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 nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma noteikumiem, ievēroti šā likuma 

28.panta trešajā daļā un 29.pantā minētie ierobežojumi, un Administratīvā procesa likuma 

65.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

           1. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobele Agra S.I.A.", reģ. 

Nr.40003037255, juridiskā adrese "Agra", Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719, iegūst īpašumā 

zemesgabalu  "Agra", Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra  apzīmējumu 4672 005 

0056, platība 3,05 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 

31.05.2012.               Nr.124/5 

 

Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu 

  

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 10.pantu, un 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.pantu Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam (turpmāk – 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija) izstrādi. 

2. Izveidot ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā: 

3.1. domes priekšsēdētājs A.Spridzāns; 

3.2. domes priekšsēdētāja vietnieks K.Ļaksa; 

3.3. pašvaldības izpilddirektora vietnieks G.Kurlovičs; 

3.4. pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja L.Šereiko; 

3.5.Zemgales plānošanas reģiona Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

D.Vilmane. 



3. Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāju L.Šereiko. 

4. Apstiprināt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba uzdevumu saskaņā ar 

pielikumu. 

5. Paziņojumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēt Dobeles 

novada interneta vietnē www.dobele.lv un vietējā laikrakstā „Zemgale”. 

6. Lēmumu nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums 

Dobeles novada domes 

31.05.2012. lēmumam Nr.124/5 

„Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  

2013.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu” 

 

DARBA UZDEVUMS 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei 

 

1. Izstrādāt Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam, kurā noteiktas 

turpmākās pašvaldības attīstības ilgtermiņa prioritātes. 

 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums: 

2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa; 

2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts; 

2.3. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

 

3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

 

4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevumi: 

4.1. definēt novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa 

prioritātes un specializāciju (perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus); 

4.2. izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus, novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā 

esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads; 

4.3. apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos novada teritoriālo vienību plānošanas 

dokumentus; 

4.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē, 

atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumos „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” noteiktajam. 

5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes process un izpildes termiņi: 

http://www.dobele.lv/


Nr. 

p.k. 
Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei  

1.1. Novada domes lēmums par novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

2012.gada maijs 

1.2. Lēmuma par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā 

www.dobele.lv un laikrakstā „Novada ziņas” 

2012.gada jūnijs 

1.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes un sabiedrības 

līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā 

2012.gada jūnijs-jūlijs 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas izstrāde  

2.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 2012.gada jūlijs-

augusts 

2.2. Stratēģiskās daļas izstrāde 2012.gada septembris-

oktobris 

2.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas projekta izskatīšana 

vadības grupā 

2012.gada novembris 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

3.1. Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides 

pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības 

inspekciju par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas 

iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. 

Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai 

2012.gada novembris 

4. Publiskā apspriešana  

4.1. Novada domes lēmums par novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

2012.gada decembris 

4.2. Paziņojuma par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publisko 

apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana 

mājas lapā www.dobele.lv un laikrakstā „Novada ziņas” 

2013.gada janvāris 

4.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskās apspriešanas 

organizēšana 

2013.gada janvāris-

februāris 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2013.gada februāris 

4.5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskās apspriešanas rezultātu 

izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana 

2013.gada februāris 

4.6. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskās apspriešanas 

kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā 

www.dobele.lv un laikrakstā „Zemgales ziņas” 

2013.gada marts 

5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas izstrāde un 

saskaņošana 

 

5.1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas izstrāde, ņemot 

vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus 

2013.gada marts 

5.2. Novada domes lēmums par novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas gala redakcijas nodošanu plānošanas reģionam 

atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana mājas lapā 

2013.gada aprīlis 



www.dobele.lv un laikrakstā „Novada ziņas” 

5.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas iesniegšana 

plānošanas reģionam 

2013.gada maijs 

6. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas 

apstiprināšana 

 

6.1. Plānošanas reģiona pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, 

novada domes lēmums par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva 

atzinuma saņemšanas gadījumā ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā) 

2013.gada maijs 

6.2. Novada domes lēmuma par novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas apstiprināšanu, publicēšana mājas lapā www.dobele.lv 

un laikrakstā „Novada ziņas” 

2013.gada maijs-jūnijs 

6.3. Apstiprinātās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas 

publiskošana un iesniegšana plānošanas reģionam 

2013 .gada jūnijs 

 

6. Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc 1.redakcijas izstrādes. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.               Nr.125/5 

 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.2010/2016/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/007 

«Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes 

vajadzībām» realizācijai - Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas telpu 

piemērošanai profesionālās izglītības programmas „Autotransports” praktisko mācību 

nodarbību īstenošanai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par Valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta 1.punktu, un 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē 97 600,00 LVL apmērā (aizņēmuma izņemšanas laiks 

2012.gads) projekta «Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās 

izglītības iestādes vajadzībām» realizācijai - Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās 

vidusskolas telpu piemērošanai profesionālās izglītības programmas „Autotransports” 

praktisko mācību nodarbību īstenošanai. Paredzēt aizņēmuma atmaksu, sākot ar 2013.gada 

jūniju, aizņēmumu atmaksāt līdz 2023.gada jūnijam. 

2. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

 

 

 

 

 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.          Nr.126/5 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 97/4 „Par Dobeles 

novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2013.-2017.gadam izstrādi” 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.97/4 „Par Dobeles novada 

Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2013.-2017.gadam izstrādi” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt lēmuma pielikuma 2.4.punktā  skaitli un vārdu „1.jūnijam” ar  skaitli un vārdu 

„15.septembrim” 

2. Aizstāt lēmuma pielikuma 2.5.punktā skaitli un vārdu  „1.septembrim” ar skaitli un vārdu 

„15.novembrim” 

3. Aizstāt lēmuma pielikuma 2.6.punktā skaitli un vārdu „1.oktobrim” ar skaitli un vārdu 

„15.decembrim” 

 
 

LĒMUMS 

Dobelē 

                                                                                                                 

31.05.2012.          Nr.126/5 

 

Par dzīvojamās mājas  Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo 

daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Elektrības ielā 3, 

Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 8.aprīļa  kopsapulces lēmumu par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Laukgalīši”, kura dibināta ar mērķi 

nodrošināt namīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT dzīvojamās mājas Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, pārvaldīšanas 

tiesības   biedrībai  „Laukgalīši”. 

2. PILNVAROT SIA „Namnieks” valdes locekli Valdi Meiju sagatavot un  pašvaldības 

vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanas - 

pieņemšanas aktu. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                                   Nr.128/5 

 

Par dzīvojamās mājas Lauku ielā 5, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo 

daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauku ielā 5, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 13.maija kopsapulces lēmumu par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 



pilnvarotai personai, kura pilnvarota nodrošināt namīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.NODOT dzīvojamās mājas Lauku ielā 5, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, pārvaldīšanas 

tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai Olgai IVANOVAI, p.k. xxxxxx-xxxxx. 

2.UZDOT pašvaldības izpilddirektoram Agrim VILKAM nodot dzīvojamo māju Lauku ielā 5, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                     Nr.129/5 

 

Par Dobeles novada administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas izveidošanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas 

administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Dobeles novada administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja - Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra 

jaunatnes lietu speciāliste; 

Komisijas locekļi – Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks; 

                                Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte; 

                               Sandra Lapinska-Leiere, Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja. 

2. Uzdot komisijai izstrādāt un iesniegt domei apstiprināšanai komisijas nolikumu. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

31.05.2012.                                                                                     Nr.130/5 

 

Par Xxxxx Xxxxxxxx iesnieguma izskatīšanu 

 

2012.gada 2.maijā Dobeles novada pašvaldība saņēma Xxxxxx Xxxxxx iesniegumu, kurā 

apstrīdēts Dzīvokļu komisijas 2012.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.8/181. 

xxxxxxx 

Pamatojoties uz xxxxxxxx un Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 

1.punktā, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā, MK 2003.gada 

11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 1., 

2.punktā, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9., 29.
1
 , 50.pantā, likuma „Par likumu un citu 

Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, 

spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 9.pantā, un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanas likuma 4.,5.,6.,9.,11.panta trešā daļā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NORAIDĪT Xxxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx - xxxxxx prasījumus xxxxxxx. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas iela 19, LV – 3007, saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmā daļā noteikto. 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                     Nr.131/5 

Par Xxxx Xxxxxxx iesnieguma izskatīšanu 

 

2012.gada 21.maijā Dobeles novada pašvaldība saņēma Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-

xxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxx, iesniegumu par Dobeles novada Sociālā dienesta (turpmāk-dienests) 

2012.gada 2.maija lēmuma Nr.4-6/2679 xxxxxxxxxx apstrīdēšanu, xxxxxxx. 

xxxxxxxx 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 9.,11.,12.,13.pantu, 62.panta pirmo daļu, 

67.panta otro daļu, 81.panta otrās daļas 2.,4.punktu, MK 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.550 

„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATCELT Xxxxx Xxxxxxx p.k.xxxxxx-xxxxxx izdoto Dobeles novada Sociālā dienesta 

2012.gada 2.maija lēmumu Nr.4-6/2679 xxxxxxx. 

2.  UZDOT Dobeles novada Sociālam dienestam līdz 2012.gada 30.jūnijam izdot satura ziņā 

citādu administratīvo aktu.  

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                     Nr.132/5 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Dobeles  

novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Dobeles novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””  

apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Dobeles novada 

dome,  NOLEMJ: 

 

   APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Dobeles 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (pielikumā). 
 

 APSTIPRINĀTI 

 ar Dobeles novada domes 

 2012.gada 31.maija lēmumu Nr.132/5 

 (protokols Nr.5) 

 

2012.gada 31.maijā       Saistošie noteikumi Nr.6 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24 „Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma  

"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta pirmo daļu,  

24.panta pirmo daļu, 15.pantu, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un  

sociālajām dzīvojamām mājām" 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta  

ceturto daļu, 10.panta otro daļu  



 Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par 

Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus: 

1. Svītrot noteikumu 9.punktā skaitli „9.1.” 

2.Izteikt noteikumu 10. punktu jaunā redakcijā: 

„10. 3. reģistrā tiek reģistrētas personas, kuras vēlas īrēto pašvaldības īpašumā esošo 

dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu : 

  10.1. pret lielāku vai labiekārtotāku, ja īrnieks pienācīgi pilda savas  saistības; 

  10.2. pret mazāku vai mazāk labiekārtotāku, ja īrnieks nav pienācīgi pildījis savas 

saistības, bet  ir  noslēgta vienošanās par to izpildi.” 

3. Papildināt noteikumus ar 11.
1 

punktu šādā redakcijā: 

          „11.
1 

Ja ar dzīvojamo telpu ir nodrošinātas visas Noteikumu 8. un 9.punktā minētās 

personas, pašvaldība ir tiesīga izīrēt dienesta dzīvojamās telpas pašvaldības institūciju 

amatpersonām, darbiniekiem un uzaicinātiem speciālistiem uz darba laiku.” 

4. Papildināt noteikumu 14.punktu ar 14.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

          „14.9. attiecīgās pašvaldības institūcijas vadītāja apliecinājums par nepieciešamību 

tās amatpersonu, darbinieku vai uzaicināto speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu.” 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS   

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                                Nr.133/5    

 

Par bezcerīgā debitoru parāda izslēgšanu no bilances 
 

  Saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 

noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu un 

Civillikuma 1895.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

UZDOT Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no 

bilances bezcerīgo debitoru parādu – Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, komunālo 

maksājumu parādu Ls 18,72 apmērā, sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību, jo parādniece ir 

mirusi. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

31.05.2012.                                                                                          Nr.134/5    

 

Par nepabeigtās būvniecības objektiem  

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 

noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, izvērtējot 

grāmatvedības uzskaitē esošos nepabeigtās būvniecības objektus un konstatējot, ka tos nebūs 

iespējams realizēt, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

UZDOT novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai: 

 

1. Norakstīt izdevumos sekojošu nepabeigtās būvniecības objektu izmaksas: 

1.1. Krimūnu pagasta Upes ielas rekonstrukcija izmaksas Ls 153,53 apmērā. 

1.2. Krimūnu pagasta Lauku ielas rekonstrukcijas izmaksas Ls 153,53 apmērā. 



1.3. Dobeles pilsētas E.Francmaņa ielas 2 ēkas rekonstrukcijas izmaksas Ls 2596,59 apmērā. 

 

2. Pārcelt uz zembilanci sekojošus izstrādātos būvniecības projektus: 

2.1. Krimūnu pagasta Upes ielas rekonstrukcija Ls 5227,40 apmērā. 

2.2. Krimūnu pagasta Lauku ielas rekonstrukcija Ls 5227,40 apmērā. 

2.3. Auru pagasta Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ls 11 632,57 apmērā. 

2.4. Dobeles pilsētas E.Francmaņa ielas 2 ēkas rekonstrukcija Ls 34 220 apmērā. 
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Par Dobeles novada pašvaldības 2011.gada pārskata apstiprināšanu  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības 2011.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 

 

1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011. Ls 48 356 274. 

2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts Ls  -575 922 
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Dobelē 
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Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam””  

apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 

2012.gadam””. 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2012.gada 31.maija lēmumu Nr.136/5 

(protokols Nr.5) 

 

2012.gada 31.maijā                                                                         Saistošie noteikumi Nr.7 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar  

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

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



 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam” šādus grozījumus: 

 

1.Izteikt saistošo noteikumu  1.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos 12 513 152 latu 

apmērā, izdevumos 13 194 814 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos 

līdzekļus 1 067 024 latu apmērā, ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā 90 000 latu 

apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un 2. pielikumu.” 

 

2.Izteikt saistošo noteikumu  1.pielikumu jaunā redakcijā. 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā. 

 

4. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

„Apstiprināt no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta neparedzētiem 

izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu166 186 latu apmērā. Nepieciešamības gadījumā 10 

000 latus no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžetā neparedzētiem izdevumiem 

paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, visus piešķīrumus 

iekļaujot kārtējos Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem 

Dobeles novada dome.” 
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Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu” 5.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. IZNOMĀT uz 10 gadiem Xxxxx Xxxxxxx, deklarētā dzīvesvieta: xxxxxxxxxxxx, apbūvētu 

zemesgabalu „Gauratiņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums 4660 005 

0105) 5,67 ha platībā ražošanas objektu veidošanai. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā īpašuma nomniekam: 

2.1. būvprojektus, būvdarbu tāmes, ieguldījumu dokumentus un citus ar būvniecību saistītos 

dokumentus saskaņot ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi; 

2.2. objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.maijam. 

3. NOTEIKT zemesgabala  nomas maksu 1,5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības. 

4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokli likumā noteiktā kārtībā. 

 

Priekšsēdētājs                                                                                        A.SPRIDZĀNS  


