
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

28.11.2013.           Nr.13 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.01 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, IVARS CIMERMANIS, ALDIS CĪRULIS,  

VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE, EDGARS LAIMIŅŠ, 

SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, 

ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: ZIEDONIS BERGS - iemesls: slims, SARMĪTE DUDE - iemesls: 

komandējums ārpus Latvijas, EDĪTE KAUFMANE – iemesls; darba pienākumi; GUNTIS 

SAFRANOVIČS - iemesls: komandējums ārpus Latvijas  

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors 

AGRIS VILKS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās 

nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Juridiskās 

nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA 

RASIŅA, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Nekustamā īpašuma 

nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, Būvvaldes 

vadītājs JĀNIS KUKŠA, datortīklu administrators GINTS DZENIS, vecākā konsultante 

DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, pilsone ILZE MĀRA 

KALNIŅA, laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus reģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu 

„Par Dobeles novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma Nr.289/12 „Par īpašumu 

apvienošanu” precizēšanu”.  

 

Deputāti atbalsta priekšlikumu. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina balsot par  papildus jautājuma „Par Dobeles 

novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma Nr.289/12 „Par īpašumu apvienošanu” 

precizēšanu” iekļaušanu darba kārtībā. 

 

Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS,  

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

mailto:dome@dobele.lv


I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu  „Par Dobeles novada domes 2013.gada 31.oktobra 

lēmuma Nr.289/12 „Par īpašumu apvienošanu” precizēšanu” domes sēdes darba kārtībā.  

 

Darba kārtība: 

 

1 (316/13) Par nekustamā īpašuma Edgara Francmaņa iela 1 Dobelē, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

2 (317/13) Par nekustamā īpašuma „Jaun-Tīsmeri” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

3 (318/13) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

4 (319/13) Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu 

5 (320/13) Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.40/2 „Par 

sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu” 

6 (321/13) Par grozījumu Naudītes pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā Nr.8 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Naudītes pagasta pašvaldībai un lauku apvidus 

zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 

7 (322/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.40 Bērzes ielā 11, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

8 (323/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Robežu ielā 11, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu  

9 (324/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 Ausmas ielā 20, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

10 (325/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 6, Auros, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

11 (326/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu  

12 (327/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Akācijās 8”, Akācijās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

13 (328/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Imantas ganības” Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

14 (329/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ātras” Annenieku pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

15 (330/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 206” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

16 (331/13) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Maliņas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

17 (332/13) Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” 

un „Jaunfiņķi’’ Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

18 (333/13) Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Dobeles ūdens”, SIA „Dobeles un apkārtnes 

slimnīca” un SIA „Dobeles autobusu parks’ 

19 (334/13) Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

20 (335/13) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 

„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

21 (336/13) Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu  

22 (337/13) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumā Nr.176/8 „Par 

projekta iesnieguma „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta” 

iesniegšanu” 

23 (338/13) Par noteikumu „Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas 

Dobeles novadā” apstiprināšanu 

24 (339/13) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Dobeles 

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

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu 



25 (340/13) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.67/3 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā” 

26 (341/13) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.293/17 

„Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” 

27 (342/13) Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumā Nr.315/18 

„Par uztura vērtības noteikšanu” 

28 (343/13) Par Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.11 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos 

noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm 

un politiski represētām personām”“ precizēšanu 

29 (344/13) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 

atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles 

novadā’” apstiprināšanu 

30 (345/13) Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam 

izstrādi 

Papildus 

31 (346/13) 

Par Dobeles novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma Nr.289/12 „Par īpašumu 

apvienošanu” precizēšanu 

 

 

  

  1. 

Par nekustamā īpašuma Edgara Francmaņa iela 1 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Edgara Francmaņa iela 1 Dobelē 0,8768 ha platībā 

sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

 Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 19.panta 2.punktu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. 

un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.316/13 pielikumā) 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Jaun-Tīsmeri” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Jaun-Tīsmeri” Auru pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām,  12,88 ha kopplatībā 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu jaunizveidotajiem 

īpašumiem. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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



Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.317/13 pielikumā) 

 

3. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par lietošanas mērķu 

maiņu zemes vienībai ar platību 0,97 ha  Auru pagastā un 426 zemes vienībām Krimūnu pagastā,  

atbilstoši Dobeles novada teritorijas plānojumam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.318/13 pielikumā) 

 

4. 

Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par precizētās platības 

apstiprināšanu divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0298, kas ietilpst 

nekustamā īpašuma „Valsts mežs Zebrene B” Zebrenes pagastā sastāvā, un ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0183, kas ietilpst nekustamā īpašuma „Krimūnu skola” Krimūnās, 

Krimūnu pagastā sastāvā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.319/13 pielikumā) 

 

5. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.40/2 

„Par sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par sociālā dzīvokļa 

statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.1 „Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

14.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.320/13 pielikumā) 

 



6. 

Par grozījumu Naudītes pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā Nr.8 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Naudītes pagasta pašvaldībai un lauku 

apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par grozījuma izdarīšanu 

Naudītes pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā Nr.8 „Par lauku apvidus zemes 

piekritību Naudītes pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas 

pabeigšanai”. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojuma Nr.297 „Par zemes vienību 

piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās 

ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā” 8.pielikuma „Zemes 

vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Zemkopības ministrijas valdījumā”, 

ierakstu Nr.1508, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.321/13 pielikumā) 

 

7. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.40 Bērzes ielā 11, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.40 Bērzes ielā 11, Dobelē atsavināšanu, par noteikto pirkuma 

maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.322/13 pielikumā) 

 

8. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Robežu ielā 11, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Robežu ielā 11, Dobelē atsavināšanu, par noteikto pirkuma 

maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.323/13 pielikumā) 



9. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 Ausmas ielā 20, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.11 Ausmas ielā 20, Dobelē atsavināšanu, par noteikto 

pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.324/13 pielikumā) 

 

10. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 6, Auros, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 6, Auros, Auru pagastā pārdošanu atklātā izsolē, 

uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt 

nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.325/13 pielikumā) 

 

11. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā pārdošanu atklātā 

izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un 

organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.326/13 pielikumā) 

 

 



12. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 „Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā pārdošanu atklātā 

izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un 

organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.327/13 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Imantas ganības” Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Imantas ganības” Annenieku pagastā 

48,81 ha platībā atsavināšanu, pārdodot to zemes nomniekam SIA „Agro Kaķenieki” par 

pašvaldības Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma summu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 36.panta trešo daļu un 44.panta 

septīto daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.328/13 pielikumā) 

 

14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ātras” Annenieku pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Ātras” Annenieku pagastā 42,26 ha 

platībā atsavināšanu, pārdodot to zemes nomniekam SIA „Agro Kaķenieki” par pašvaldības 

Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma summu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 36.panta trešo daļu un 44.panta 

septīto daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.329/13 pielikumā) 

 



15. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 206” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemesgabalu „Pokaiņi 206” Krimūnu pagastā 0,0783 ha 

platībā pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA uzdod  jautājumu par zemesgabala platību. 

AUSTRA APSĪTE atbild, ka notikusi uzmērīšana un platība precizēta. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.330/13 pielikumā) 

 

16. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Maliņas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA  APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemesgabalu „Maliņas” Krimūnu pagastā 0,75 ha platībā 

pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.331/13 pielikumā) 

 

17. 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un 

„Jaunfiņķi’’ Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

 

 ZIŅO Būvvaldes vadītājs JĀNIS KUKŠA  par detālplānojuma projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un „Jaunfiņķi” Krimūnu pagastā, par darba 

uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei un pašvaldības Būvvaldes arhitektes Lilijas 

Šintas iecelšanu par detālplānojuma projekta izstrādes vadītāju. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par krāsu apzīmējumiem detālplānojuma 

izstrādes teritorijas novietojuma shēmā. 

JĀNIS KUKŠA sniedz atbildi. 

Deputāts EDGARS GAIGALIS norāda, ka nepieciešami precizējumi detālplānojuma 

līguma projekta tekstā. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina ņemt vērā deputāta ieteikumus un balsot 

par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 



plānošanas dokumentiem” 101.punktu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.332/13 pielikumā) 

 

18. 

Par  pamatkapitāla palielināšanu SIA „Dobeles ūdens”,  SIA „Dobeles un apkārtnes 

slimnīca” un SIA „Dobeles autobusu parks” 
 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA  par  pašvaldības 

kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu, informē, ka sagatavotajā lēmuma projektā 

nepieciešami precizējumi, 1.punktā mainot summu no 25 000 Ls uz 33746 Ls un papildinot 

lēmuma projektu ar 3.punktu šādā redakcijā: „Ieguldīt SIA „Dobeles autobusu parks” 

pamatkapitālā naudas līdzekļus Ls 10 000 (desmit tūkstoši latu) apmērā”. Ieguldījums SIA 

„Dobeles ūdens” pamatkapitālā 25000 latu apmērā nepieciešams ūdens un kanalizācijas sistēmas 

rekonstrukcijai Zaļajā ielā, Dobelē sakarā ar pašvaldības realizēto ES līdzfinansēto ielas 

rekonstrukciju, papildus 8746 lati nepieciešami ūdens un kanalizācijas posma izbūvei  uz 

jaunuzbūvēto tualeti Ķestermeža estrādē, ieguldījums SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” 

pamatkapitālā 40000 latu apmērā paredzēts medicīnas aparatūras iegādei, ieguldījums SIA 

„Dobeles autobusu parks”  pamatkapitālā 10000 latu apmērā paredzēts uzņēmuma darbības 

attīstībai. Par lēmumprojektā minēto līdzekļu ieguldīšanu pamatkapitālā dome ir lēmusi, 

apstiprinot pašvaldības 2013.gada budžetu un grozījumus budžetā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS paskaidro par papildinājumiem lēmuma projektā. 

Izsakās deputāts EDGARS GAIGALIS. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS sniedz atbildi EDGARAM GAIGALIM un  

ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles 

novada dome ar 12 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.CĪRULIS), 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.333/13 pielikumā) 

 

19. 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 
 

 ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA  par bezcerīgo 

debitoru parādu norakstīšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos 

Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44.punktā, Civillikuma 

1895.pantā un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā noteikto, Dobeles 

novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.334/13 pielikumā) 

 

 

 

 

 



20. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par 

Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

 

 ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA  par  grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par Dobeles novada 

pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”, saskaņā ar Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošās vidusskolas iesniegumu par iestādes sniegto maksas pakalpojumu saraksta 

papildināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Deputāts EDGARS GAIGALIS jautā, kāda ir problēma, ka jāpapildina pakalpojumu 

saraksts. 

SANDRA RASIŅA paskaidro, ka līdz šim nebija pieprasījuma pēc lēmuma projektā 

minēto telpu nomas.  

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g’’ 

apakšpunktiem, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.335/13 pielikumā) 

 

21. 

Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu  

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par  novada attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu 

un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 70.2.punktu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, 

A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.336/13 pielikumā) 

 

22. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumā Nr.176/8 „Par 

projekta iesnieguma „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta” iesniegšanu“ 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumā Nr.176/8 „Par projekta iesnieguma „Zaļās 

ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta“. Lēmuma projekts sagatavots, jo 2013.gada 

30.decembrī ir pabeigšanas termiņš projektam „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 

1.kārta“, bet ar Ministru kabineta  noteikumiem par darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” 

tika noteikts maksimālais pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma 

sadalījums katrai pašvaldībai. Dobeles novada pašvaldībai – 452398 lati. Līdz šim projekta 

ietvaros ir veikta Zaļās ielas rekonstrukcija – posmā no Tirgus laukuma līdz Krasta ielai, no 

piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma ir apgūti 381320,95 lati un 

atlikums ir 71077,05 lati, kas sastāda attiecināmās izmaksas 89967,25 lati. Šo finansējumu 



pašvaldībai ir iespējams apgūt, turpinot Zaļās ielas rekonstrukciju posmā no Krasta ielas līdz 

Ķiršu ielai un līdz Skolas ielai. Turpinot projekta realizāciju, kopējās izmaksas 2014.gadā būtu 

432981 lati. Projektu plānots realizēt līdz 2015.gada 30.jūnijam. Līdz ar to nepieciešami 

grozījumi 2012.gada 26.jūlija lēmumā, nosakot kopējās projekta izmaksas 1078316,02 lati, kā arī 

projekta īstenošanai lūgt Valsts kases aizdevumu 432981 lata apmērā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par situāciju posmā no Krasta līdz Ķiršu ielai. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.337/13 pielikumā) 

 

23. 

Par noteikumu „Kārtība, kādā izvērtē un finansē  

interešu izglītības programmas Dobeles novadā” apstiprināšanu 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par sagatavoto 

noteikumu „Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Dobeles novadā” 

projektu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2013.gada 19.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par fiziskas personas iespēju pretendēt uz 

finansējumu. 

GUNĀRS KURLOVIČS sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu un Ministru kabineta 2001.gada 

28.augusta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” Dobeles 

novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.338/13 pielikumā) 

 

24. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Dobeles  

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

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par grozījumu 

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

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, informē par grozījumu nepieciešamību un 

detalizēti izklāsta noteikumu projekta saturu. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par 11.3.apakšpunktā izmantotā termina 

„prognostiski’ nozīmi. 

GUNĀRS KURLOVIČS sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 



pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.339/13 pielikumā) 

 

25. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.67/3 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā” 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par grozījumu izdarīšanu novada 

domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.67/3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 

Dobeles novadā“ sakarā ar euro ieviešanu 2014.gada 1.janvārī. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 6.pantu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.340/13 pielikumā) 

 

26. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.293/17 

„Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par grozījumu izdarīšanu novada 

domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.293/17 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 

noteikšanu” sakarā ar euro ieviešanu 2014.gada 1.janvārī. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Jautājumu uzdod deputāts VIESTURS REINFELDS. 

Atbildi sniedz pašvaldības izpilddirektors AGRIS VILKS. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar „Par dzīvojamo telpu īri” 11
1
.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.pantu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.341/13 pielikumā) 

 

27. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 25.novembra  

lēmumā Nr.315/18 „Par uztura vērtības noteikšanu” 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par grozījumu izdarīšanu novada 

domes 2010.gada 25.novembra lēmumā Nr.315/18 „Par uztura vērtības noteikšanu” sakarā ar 

euro ieviešanu 2014.gada 1.janvārī. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 2100.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 

27.oktobra noteikumu Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punktu, ņemot vērā Centrālās Statistikas pārvaldes aprēķināto 

iztikas minimumu vienam iedzīvotājam, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.342/13 pielikumā) 
 



28. 

Par Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.11 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos  

noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm 

un politiski represētām personām”“ precizēšanu 
 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldības 2013.gada 

29.augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski 

represētām personām”“ precizētās redakcijas apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.pantu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.343/13 pielikumā) 

 

29. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par atvieglojumu 

piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā’” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.25 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.14 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 

Dobeles novadā”” projektu, kas sagatavots, lai svītrotu aktualitāti zaudējušos noteikumu 

punktus, saistībā ar ko izdarīti attiecīgi labojumi vairākos punktos, kā arī noteikumi papildināti ar 

7.
1 

punktu, kas precizē informācijas iegūšanu par 2.1.apakšpunktā minētajām personām, kuras 

pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, un ņemot vērā Euro 

ieviešanas kārtības likumu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.novembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.344/13 pielikumā) 

30. 

Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas  

plāna 2014.-2020.gadam izstrādi 

 

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par Dobeles novada 

pašvaldības iesaistīšanos Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-

2020.gadam izstrādē, apstiprinot atkritumu apsaimniekošanas plāna darba uzdevumu, deleģējot  

minētā plāna izstrādi Jelgavas pilsētas pašvaldībai, kā arī nosakot izpilddirektoru Agri Vilku par 

atbildīgo pašvaldības pārstāvi plāna izstrādes norises gaitā. 

Deputāts EDGARS GAIGALIS jautā, kāpēc tik vēlu tiek uzsākta atkritumu 

apsaimniekošanas plānošana. 

ANDREJS SPRIDZĀNS sniedz atbildi. 

Sakarā ar Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007.-2013.gadam 



darbības termiņa beigšanos, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10.panta otro un 

trešo daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.345/13 pielikumā) 

 

31. 

Par Dobeles novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma Nr.289/12 „Par īpašumu 

apvienošanu” precizēšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par novada domes 

2013.gada 31.oktobra lēmuma Nr.289/12 „Par īpašumu apvienošanu” precizēšanu.  

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu un Administratīvā 

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

I.CIMERMANIS,  A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.346/13 pielikumā) 

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.10 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 27.decembrī, plkst.14.00 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(04.12.2013.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(04.12.2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.11.2013.         Nr.316/13 

 

Par nekustamā īpašuma Edgara Francmaņa iela 1 Dobelē, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 15.novembrī saņemtos Xxxx 

Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx un Xxxxx Xxxxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumus ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma Edgara Francmaņa iela 1 Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4601 

003 2012 0,8768 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības 

projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums Edgara Francmaņa iela 1 Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

īpašums Edgara Francmaņa iela 1), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4601 

003 2012, platība 0,8768 ha, 2013.gada 25.jūnijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.341 uz Xxxxx Xxxxxxxx (1/3 domājamā 

daļa no īpašuma) un Xxxx Xxxxxxxxx (2/3 domājamās daļas no īpašuma) vārda.  

2. Xxxxx Xxxxxxx un Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu Edgara Francmaņa iela 1 ar 

kadastra numuru 4601 003 2012, 0,8768 ha platībā divās zemes vienībās. 

3. Īpašuma Edgara Francmaņa iela 1 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar 

Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2013.gada 18.jūlija lēmumu Nr.21. Zemes ierīcības 

projektu izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2013.gada 14.novembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo 

daļu un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Edgara Francmaņa iela 1 Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4601 003 2012.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 0,7753 ha – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(0,3679 ha), kods 0901 – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0,2184 ha), kods 0906 – Valsts 

aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un 

soda izciešanas iestāžu apbūve (0,1890 ha); 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,1015 ha – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

mailto:dome@dobele.lv


3.1. zemes vienībai ar platību 0,7753 ha: 

3.1.1. 120601 - aizsargjoslas teritorija pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un 

būvi; 

3.1.2. 1120601 - aizsargjoslas teritorija pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un 

būvi; 

3.1.3. 120601 - aizsargjoslas teritorija pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un 

būvi; 

3.1.4. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa; 

3.1.5. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa; 

3.1.6. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa; 

3.1.7. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju; 

3.1.8. 120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

3.1.9. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumā; 

3.1.10. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumā; 

3.1.11. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumā; 

3.1.12. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumā; 

3.1.13. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju; 

3.1.14. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju; 

3.1.15. 120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

3.1.16. 120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

3.1.17. 120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

3.1.18. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu; 

3.1.19. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu; 

3.1.20. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu; 

3.1.21. 120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

3.1.22. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu; 

3.1.23. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu; 

3.1.24. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu; 

3.1.25. 12020101 - aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un 

gāzes mērīšanas staciju, gāzesvada diametrs līdz 300 mm; 

3.1.26. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu; 

3.1.27. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu; 

3.1.28. 120402 - aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu gaisvadu līniju; 

3.1.29. 160801 - aizsargjoslas teritorija ap kapsētām; 

3.1.30. 120301 - aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija; 

3.1.31. 120301 - aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija. 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,1015 ha: 

3.2.1. 120601 - aizsargjoslas teritorija pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un 

būvi; 

3.2.2. 120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

3.2.3. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumā; 

3.2.4. 120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

3.2.5. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu; 

3.2.6. 12020101 - aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un 

gāzes mērīšanas staciju, gāzesvada diametrs līdz 300 mm; 

3.2.7. 120402 - aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu gaisvadu līniju. 



 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.         Nr.317/13 

 

Par nekustamā īpašuma „Jaun-Tīsmeri” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 4.novembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Jaun-Tīsmeri” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais 

īpašums „Jaun-Tīsmeri”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Jaun-Tīsmeri”, kadastra numurs 46460040018 ar kopplatību 

12,88 ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 45 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Jaun-Tīsmeri” sastāv no 

divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46460040017, platība 9,6 ha un 

46460040018, platība 3,28 ha. Nekustamā īpašuma „Jaun-Tīsmeri” lietošanas mērķis ir zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Jaun-Tīsmeri” 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 „Jaun-Tīsmeri” Auru pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460040017 9,6 ha platībā - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460040018 3,28 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.         Nr.318/13 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0152 (platība 0,97 ha), Auru 

pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no dabas pamatnes, parki, 

zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) 

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

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601) sekojošām zemes vienībām Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra 

apzīmējumiem: 

 

2.1. 46720090001, platība 0,059 ha; 

2.2. 46720090002, platība 0,060 ha; 

2.3. 46720090003, platība 0,068 ha; 

2.4. 46720090004, platība 0,077 ha; 

2.5. 46720090005, platība 0,144 ha; 

2.6. 46720090006, platība 0,061 ha; 

2.7. 46720090007, platība 0,068 ha; 

2.8. 46720090008, platība 0,060 ha; 

2.9. 46720090009, platība 0,073 ha; 

2.10. 46720090010, platība 0,068 ha; 

2.11. 46720090011, platība 0,065 ha; 

2.12. 46720090012, platība 0,065 ha; 

2.13. 46720090013, platība 0,071 ha; 

2.14. 46720090014, platība 0,128 ha; 

2.15. 46720090015, platība 0,146 ha; 

2.16. 46720090016, platība 0,067 ha; 

2.17. 46720090017, platība 0,067 ha; 

2.18. 46720090018, platība 0,0635 ha; 

2.19. 46720090019, platība 0,0743 ha; 

2.20. 46720090020, platība 0,077 ha; 
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2.21. 46720090022, platība 0,1063 ha; 

2.22. 46720090023, platība 0,073 ha; 

2.23. 46720090024, platība 0,076 ha; 

2.24. 46720090025, platība 0,0807 ha; 

2.25. 46720090026, platība 0,079 ha; 

2.26. 46720090027, platība 0,069 ha; 

2.27. 46720090028, platība 0,077 ha; 

2.28. 46720090029, platība 0,071 ha; 

2.29. 46720090030, platība 0,09 ha; 

2.30. 46720090031, platība 0,0862 ha; 

2.31. 46720090032, platība 0,0513 ha; 

2.32. 46720090033, platība 0,1502 ha; 

2.33. 46720090034, platība 0,0826 ha; 

2.34. 46720090035, platība 0,069 ha; 

2.35. 46720090036, platība 0,0645 ha; 

2.36. 46720090037, platība 0,083 ha; 

2.37. 46720090039, platība 0,1418 ha; 

2.38. 46720090042, platība 0,067 ha; 

2.39. 46720090043, platība 0,0723 ha; 

2.40. 46720090044, platība 0,063 ha; 

2.41. 46720090045, platība 0,067 ha; 

2.42. 46720090046, platība 0,064 ha; 

2.43. 46720090047, platība 0,0697 ha; 

2.44. 46720090048, platība 0,06 ha; 

2.45. 46720090049, platība 0,06 ha; 

2.46. 46720090050, platība 0,064 ha; 

2.47. 46720090051, platība 0,07 ha; 

2.48. 46720090052, platība 0,062 ha; 

2.49. 46720090053, platība 0,064 ha; 

2.50. 46720090054, platība 0,072 ha; 

2.51. 46720090055, platība 0,067 ha; 

2.52. 46720090058, platība 0,067 ha; 

2.53. 46720090064, platība 0,057 ha; 

2.54. 46720090065, platība 0,0741 ha; 

2.55. 46720090066, platība 0,0592 ha; 

2.56. 46720090067, platība 0,06 ha; 

2.57. 46720090068, platība 0,06 ha; 

2.58. 46720090069, platība 0,0734 ha; 

2.59. 46720090070, platība 0,06 ha; 

2.60. 46720090074, platība 0,0642 ha; 

2.61. 46720090075, platība 0,0626 ha; 

2.62. 46720090076, platība 0,06 ha; 

2.63. 46720090077, platība 0,1227 ha; 

2.64. 46720090079, platība 0,071 ha; 

2.65. 46720090080, platība 0,0649 ha; 

2.66. 46720090081, platība 0,061 ha; 

2.67. 46720090082, platība 0,061 ha; 

2.68. 46720090083, platība 0,0595 ha; 

2.69. 46720090084, platība 0,0621 ha; 

2.70. 46720090085, platība 0,0581 ha; 

2.71. 46720090086, platība 0,06 ha; 

2.72. 46720090087, platība 0,068 ha; 

2.73. 46720090088, platība 0,0617 ha; 

2.74. 46720090091, platība 0,121 ha; 



2.75. 46720090092, platība 0,123 ha; 

2.76. 46720090095, platība 0,061 ha; 

2.77. 46720090096, platība 0,0565 ha; 

2.78. 46720090097, platība 0,0635 ha; 

2.79. 46720090099, platība 0,1233 ha; 

2.80. 46720090100, platība 0,119 ha; 

2.81. 46720090101, platība 0,0689 ha; 

2.82. 46720090103, platība 0,062 ha; 

2.83. 46720090104, platība 0,062 ha; 

2.84. 46720090105, platība 0,118 ha; 

2.85. 46720090107, platība 0,0593 ha; 

2.86. 46720090108, platība 0,0618 ha; 

2.87. 46720090109, platība 0,0626 ha; 

2.88. 46720090110, platība 0,0623 ha; 

2.89. 46720090111, platība 0,0561 ha; 

2.90. 46720090112, platība 0,0573 ha; 

2.91. 46720090113, platība 0,0551 ha; 

2.92. 46720090114, platība 0,06 ha; 

2.93. 46720090115, platība 0,059 ha; 

2.94. 46720090116, platība 0,129 ha; 

2.95. 46720090118, platība 0,062 ha; 

2.96. 46720090119, platība 0,0875 ha; 

2.97. 46720090120, platība 0,0699 ha; 

2.98. 46720090121, platība 0,0645 ha; 

2.99. 46720090122, platība 0,0734 ha; 

2.100. 46720090123, platība 0,094 ha; 

2.101. 46720090124, platība 0,116 ha; 

2.102. 46720090126, platība 0,0568 ha; 

2.103. 46720090127, platība 0,06 ha; 

2.104. 46720090129, platība 0,061 ha; 

2.105. 46720090131, platība 0,0603 ha; 

2.106. 46720090132, platība 0,06 ha; 

2.107. 46720090133, platība 0,06 ha; 

2.108. 46720090134, platība 0,06 ha; 

2.109. 46720090135, platība 0,062 ha; 

2.110. 46720090136, platība 0,06 ha; 

2.111. 46720090137, platība 0,0586 ha; 

2.112. 46720090138, platība 0,066 ha; 

2.113. 46720090139, platība 0,066 ha; 

2.114. 46720090140, platība 0,063 ha; 

2.115. 46720090141, platība 0,061 ha; 

2.116. 46720090142, platība 0,06 ha; 

2.117. 46720090143, platība 0,061 ha; 

2.118. 46720090144, platība 0,061 ha; 

2.119. 46720090145, platība 0,0614 ha; 

2.120. 46720090146, platība 0,06 ha; 

2.121. 46720090147, platība 0,061 ha; 

2.122. 46720090148, platība 0,0601 ha; 

2.123. 46720090149, platība 0,0596 ha; 

2.124. 46720090150, platība 0,0611 ha; 

2.125. 46720090151, platība 0,06 ha; 

2.126. 46720090152, platība 0,0962 ha; 

2.127. 46720090153, platība 0,054 ha; 

2.128. 46720090154, platība 0,136 ha; 



2.129. 46720090155, platība 0,064 ha; 

2.130. 46720090156, platība 0,065 ha; 

2.131. 46720090157, platība 0,0665 ha; 

2.132. 46720090158, platība 0,067 ha; 

2.133. 46720090159, platība 0,058 ha; 

2.134. 46720090161, platība 0,0608 ha; 

2.135. 46720090163, platība 0,0641 ha; 

2.136. 46720090164, platība 0,0601 ha; 

2.137. 46720090165, platība 0,0582 ha; 

2.138. 46720090167, platība 0,059 ha; 

2.139. 46720090169, platība 0,059 ha; 

2.140. 46720090170, platība 0,06 ha; 

2.141. 46720090171, platība 0,065 ha; 

2.142. 46720090172, platība 0,066 ha; 

2.143. 46720090173, platība 0,1187 ha; 

2.144. 46720090174, platība 0,067 ha; 

2.145. 46720090175, platība 0,0848 ha; 

2.146. 46720090176, platība 0,068 ha; 

2.147. 46720090177, platība 0,061 ha; 

2.148. 46720090178, platība 0,061 ha; 

2.149. 46720090179, platība 0,062 ha; 

2.150. 46720090180, platība 0,069 ha; 

2.151. 46720090181, platība 0,128 ha; 

2.152. 46720090183, platība 0,059 ha; 

2.153. 46720090184, platība 0,06 ha; 

2.154. 46720090185, platība 0,0495 ha; 

2.155. 46720090186, platība 0,0753 ha; 

2.156. 46720090187, platība 0,066 ha; 

2.157. 46720090188, platība 0,061 ha; 

2.158. 46720090189, platība 0,0608 ha; 

2.159. 46720090190, platība 0,1173 ha; 

2.160. 46720090192, platība 0,0634 ha; 

2.161. 46720090193, platība 0,058 ha; 

2.162. 46720090194, platība 0,0605 ha; 

2.163. 46720090195, platība 0,061 ha; 

2.164. 46720090196, platība 0,062 ha; 

2.165. 46720090197, platība 0,0617 ha; 

2.166. 46720090198, platība 0,0652 ha; 

2.167. 46720090199, platība 0,064 ha; 

2.168. 46720090200, platība 0,066 ha; 

2.169. 46720090201, platība 0,066 ha; 

2.170. 46720090203, platība 0,0595 ha; 

2.171. 46720090205, platība 0,061 ha; 

2.172. 46720090207, platība 0,06 ha; 

2.173. 46720090208, platība 0,0592 ha; 

2.174. 46720090210, platība 0,137 ha; 

2.175. 46720090211, platība 0,0624 ha; 

2.176. 46720090212, platība 0,063 ha; 

2.177. 46720090213, platība 0,0547 ha; 

2.178. 46720090214, platība 0,0551 ha; 

2.179. 46720090215, platība 0,0652 ha; 

2.180. 46720090216, platība 0,061 ha; 

2.181. 46720090217, platība 0,057 ha; 

2.182. 46720090218, platība 0,064 ha; 



2.183. 46720090219, platība 0,072 ha; 

2.184. 46720090220, platība 0,0613 ha; 

2.185. 46720090221, platība 0,0608 ha; 

2.186. 46720090222, platība 0,058 ha; 

2.187. 46720090223, platība 0,06 ha; 

2.188. 46720090224, platība 0,0631 ha; 

2.189. 46720090225, platība 0,13 ha; 

2.190. 46720090227, platība 0,068 ha; 

2.191. 46720090228, platība 0,055 ha; 

2.192. 46720090229, platība 0,0752 ha; 

2.193. 46720090230, platība 0,061 ha; 

2.194. 46720090231, platība 0,0715 ha; 

2.195. 46720090232, platība 0,058 ha; 

2.196. 46720090233, platība 0,061 ha; 

2.197. 46720090234, platība 0,0619 ha; 

2.198. 46720090235, platība 0,0594 ha; 

2.199. 46720090236, platība 0,0616 ha; 

2.200. 46720090237, platība 0,0626 ha; 

2.201. 46720090238, platība 0,061 ha; 

2.202. 46720090240, platība 0,189 ha; 

2.203. 46720090242, platība 0,0654 ha; 

2.204. 46720090243, platība 0,0766 ha; 

2.205. 46720090244, platība 0,072 ha; 

2.206. 46720090245, platība 0,067 ha; 

2.207. 46720090246, platība 0,072 ha; 

2.208. 46720090247, platība 0,0576 ha; 

2.209. 46720090248, platība 0,061 ha; 

2.210. 46720090249, platība 0,06 ha; 

2.211. 46720090250, platība 0,0639 ha; 

2.212. 46720090251, platība 0,06 ha; 

2.213. 46720090252, platība 0,0602 ha; 

2.214. 46720090253, platība 0,059 ha; 

2.215. 46720090254, platība 0,0598 ha; 

2.216. 46720090255, platība 0,06 ha; 

2.217. 46720090256, platība 0,0593 ha; 

2.218. 46720090257, platība 0,06 ha; 

2.219. 46720090258, platība 0,0676 ha; 

2.220. 46720090259, platība 0,06 ha; 

2.221. 46720090260, platība 0,0664 ha; 

2.222. 46720090261, platība 0,0593 ha; 

2.223. 46720090262, platība 0,1435 ha; 

2.224. 46720090263, platība 0,06 ha; 

2.225. 46720090265, platība 0,06 ha; 

2.226. 46720090266, platība 0,06 ha; 

2.227. 46720090267, platība 0,0556 ha; 

2.228. 46720090268, platība 0,06 ha; 

2.229. 46720090269, platība 0,06 ha; 

2.230. 46720090270, platība 0,0607 ha; 

2.231. 46720090271, platība 0,06 ha; 

2.232. 46720090272, platība 0,062 ha; 

2.233. 46720090273, platība 0,06 ha; 

2.234. 46720090274, platība 0,068 ha; 

2.235. 46720090275, platība 0,06 ha; 

2.236. 46720090276, platība 0,06 ha; 



2.237. 46720090277, platība 0,0584 ha; 

2.238. 46720090278, platība 0,06 ha; 

2.239. 46720090279, platība 0,06 ha; 

2.240. 46720090280, platība 0,06 ha; 

2.241. 46720090281, platība 0,06 ha; 

2.242. 46720090282, platība 0,06 ha; 

2.243. 46720090283, platība 0,06 ha; 

2.244. 46720090284, platība 0,059 ha; 

2.245. 46720090285, platība 0,0662 ha; 

2.246. 46720090286, platība 0,0604 ha; 

2.247. 46720090287, platība 0,0596 ha; 

2.248. 46720090288, platība 0,06 ha; 

2.249. 46720090289, platība 0,06 ha; 

2.250. 46720090290, platība 0,06 ha; 

2.251. 46720090291, platība 0,06 ha; 

2.252. 46720090292, platība 0,06 ha; 

2.253. 46720090293, platība 0,06 ha; 

2.254. 46720090294, platība 0,06 ha; 

2.255. 46720090295, platība 0,06 ha; 

2.256. 46720090296, platība 0,0616 ha; 

2.257. 46720090297, platība 0,06 ha; 

2.258. 46720090298, platība 0,06 ha; 

2.259. 46720090300, platība 0,06 ha; 

2.260. 46720090301, platība 0,1802 ha; 

2.261. 46720090302, platība 0,06 ha; 

2.262. 46720090304, platība 0,121 ha; 

2.263. 46720090307, platība 0,125 ha; 

2.264. 46720090308, platība 0,066 ha; 

2.265. 46720090309, platība 0,06 ha; 

2.266. 46720090310, platība 0,063 ha; 

2.267. 46720090311, platība 0,06 ha; 

2.268. 46720090312, platība 0,0598 ha; 

2.269. 46720090313, platība 0,06 ha; 

2.270. 46720090314, platība 0,069 ha; 

2.271. 46720090315, platība 0,06 ha; 

2.272. 46720090316, platība 0,061 ha; 

2.273. 46720090317, platība 0,06 ha; 

2.274. 46720090318, platība 0,058 ha; 

2.275. 46720090319, platība 0,0569 ha; 

2.276. 46720090320, platība 0,056 ha; 

2.277. 46720090321, platība 0,0655 ha; 

2.278. 46720090322, platība 0,0594 ha; 

2.279. 46720090323, platība 0,062 ha; 

2.280. 46720090324, platība 0,061 ha; 

2.281. 46720090325, platība 0,064 ha; 

2.282. 46720090326, platība 0,0768 ha; 

2.283. 46720090327, platība 0,0603 ha; 

2.284. 46720090328, platība 0,0741 ha; 

2.285. 46720090329, platība 0,0696 ha; 

2.286. 46720090330, platība 0,075 ha; 

2.287. 46720090332, platība 0,067 ha; 

2.288. 46720090333, platība 0,0551 ha; 

2.289. 46720090334, platība 0,06 ha; 

2.290. 46720090335, platība 0,2178 ha; 



2.291. 46720090336, platība 0,0619 ha; 

2.292. 46720090337, platība 0,06 ha; 

2.293. 46720090338, platība 0,06 ha; 

2.294. 46720090339, platība 0,061 ha; 

2.295. 46720090340, platība 0,0574 ha; 

2.296. 46720090342, platība 0,0554 ha; 

2.297. 46720090343, platība 0,06 ha; 

2.298. 46720090345, platība 0,069 ha; 

2.299. 46720090346, platība 0,058 ha; 

2.300. 46720090347, platība 0,065 ha; 

2.301. 46720090348, platība 0,0597 ha; 

2.302. 46720090349, platība 0,06 ha; 

2.303. 46720090350, platība 0,072 ha; 

2.304. 46720090351, platība 0,1169 ha; 

2.305. 46720090354, platība 0,1318 ha; 

2.306. 46720090355, platība 0,06 ha; 

2.307. 46720090356, platība 0,0613 ha; 

2.308. 46720090357, platība 0,063 ha; 

2.309. 46720090358, platība 0,068 ha; 

2.310. 46720090359, platība 0,062 ha; 

2.311. 46720090361, platība 0,1202 ha; 

2.312. 46720090362, platība 0,0604 ha; 

2.313. 46720090363, platība 0,0595 ha; 

2.314. 46720090364, platība 0,0607 ha; 

2.315. 46720090365, platība 0,0593 ha; 

2.316. 46720090366, platība 0,06 ha; 

2.317. 46720090367, platība 0,0557 ha; 

2.318. 46720090368, platība 0,0636 ha; 

2.319. 46720090369, platība 0,3172 ha; 

2.320. 46720090370, platība 0,1213 ha; 

2.321. 46720090371, platība 0,1209 ha; 

2.322. 46720090374, platība 0,2487 ha; 

2.323. 46720090375, platība 0,059 ha; 

2.324. 46720090376, platība 0,0679 ha; 

2.325. 46720090377, platība 0,062 ha; 

2.326. 46720090378, platība 0,0668 ha; 

2.327. 46720090379, platība 0,0603 ha; 

2.328. 46720090380, platība 0,06 ha; 

2.329. 46720090381, platība 0,0629 ha; 

2.330. 46720090382, platība 0,0574 ha; 

2.331. 46720090383, platība 0,0563 ha; 

2.332. 46720090384, platība 0,06 ha; 

2.333. 46720090385, platība 0,0606 ha; 

2.334. 46720090386, platība 0,06 ha; 

2.335. 46720090387, platība 0,06 ha; 

2.336. 46720090389, platība 0,0593 ha; 

2.337. 46720090391, platība 0,0603 ha; 

2.338. 46720090393, platība 0,0681 ha; 

2.339. 46720090394, platība 0,1 ha; 

2.340. 46720090396, platība 0,0633 ha; 

2.341. 46720090397, platība 0,1253 ha; 

2.342. 46720090398, platība 0,0596 ha; 

2.343. 46720090399, platība 0,059 ha; 

2.344. 46720090400, platība 0,0586 ha; 



2.345. 46720090401, platība 0,062 ha; 

2.346. 46720090402, platība 0,1222 ha; 

2.347. 46720090403, platība 0,06 ha; 

2.348. 46720090405, platība 0,1192 ha; 

2.349. 46720090406, platība 0,1825 ha; 

2.350. 46720090407, platība 0,058 ha; 

2.351. 46720090408, platība 0,0616 ha; 

2.352. 46720090409, platība 0,121 ha; 

2.353. 46720090410, platība 0,06 ha; 

2.354. 46720090411, platība 0,06 ha; 

2.355. 46720090412, platība 0,0602 ha; 

2.356. 46720090413, platība 0,293 ha; 

2.357. 46720090414, platība 0,1222 ha; 

2.358. 46720090416, platība 0,1189 ha; 

2.359. 46720090417, platība 0,0621 ha; 

2.360. 46720090421, platība 0,0561 ha; 

2.361. 46720090422, platība 0,0617 ha; 

2.362. 46720090425, platība 0,079 ha; 

2.363. 46720090426, platība 0,0614 ha; 

2.364. 46720090427, platība 0,0681 ha; 

2.365. 46720090428, platība 0,061 ha; 

2.366. 46720090429, platība 0,1131 ha; 

2.367. 46720090430, platība 0,118 ha; 

2.368. 46720090432, platība 0,06 ha; 

2.369. 46720090433, platība 0,067 ha; 

2.370. 46720090434, platība 0,06 ha; 

2.371. 46720090435, platība 0,136 ha; 

2.372. 46720090439, platība 0,065 ha; 

2.373. 46720090440, platība 0,122 ha; 

2.374. 46720090441, platība 0,0577 ha; 

2.375. 46720090442, platība 0,06 ha; 

2.376. 46720090444, platība 0,0544 ha; 

2.377. 46720090445, platība 0,062 ha; 

2.378. 46720090446, platība 0,057 ha; 

2.379. 46720090447, platība 0,056 ha; 

2.380. 46720090448, platība 0,0613 ha; 

2.381. 46720090449, platība 0,06 ha; 

2.382. 46720090450, platība 0,06 ha; 

2.383. 46720090452, platība 0,1229 ha; 

2.384. 46720090453, platība 0,055 ha; 

2.385. 46720090454, platība 0,058 ha; 

2.386. 46720090455, platība 0,06 ha; 

2.387. 46720090456, platība 0,063 ha; 

2.388. 46720090457, platība 0,0851ha; 

2.389. 46720090458, platība 0,071 ha; 

2.390. 46720090459, platība 0,058 ha; 

2.391. 46720090460, platība 0,0601 ha; 

2.392. 46720090461, platība 0,0639 ha; 

2.393. 46720090462, platība 0,058 ha; 

2.394. 46720090463, platība 0,061 ha; 

2.395. 46720090464, platība 0,071 ha; 

2.396. 46720090465, platība 0,074 ha; 

2.397. 46720090466, platība 0,0593 ha; 

2.398. 46720090467, platība 0,0584 ha; 



2.399. 46720090469, platība 0,119 ha; 

2.400. 46720090470, platība 0,0578 ha; 

2.401. 46720090471, platība 0,059 ha; 

2.402. 46720090472, platība 0,0707 ha; 

2.403. 46720090473, platība 0,0667 ha; 

2.404. 46720090474, platība 0,066 ha; 

2.405. 46720090475, platība 0,0611 ha; 

2.406. 46720090476, platība 0,0671 ha; 

2.407. 46720090477, platība 0,0579 ha; 

2.408. 46720090478, platība 0,119 ha; 

2.409. 46720090479, platība 0,17 ha; 

2.410. 46720090481, platība 0,071 ha; 

2.411. 46720090482, platība 0,064 ha; 

2.412. 46720090483, platība 0,0645 ha; 

2.413. 46720090484, platība 0,0717 ha; 

2.414. 46720090485, platība 0,133 ha; 

2.415. 46720090487, platība 0,08 ha; 

2.416. 46720090488, platība 0,064 ha; 

2.417. 46720090489, platība 0,064 ha; 

2.418. 46720090490, platība 0,0654 ha; 

2.419. 46720090491, platība 0,0823 ha; 

2.420. 46720090492, platība 0,078 ha; 

2.421. 46720090493, platība 0,0709 ha; 

2.422. 46720090494, platība 0,076 ha; 

2.423. 46720090495, platība 0,066 ha; 

2.424. 46720090496, platība 0,071 ha; 

2.425. 46720090497, platība 0,0665 ha; 

2.426. 46720090501, platība 0,0374 ha. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.319/13 

 

 

Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu 

 

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT precizēto platību: 

 

1. 0,16 ha  - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0298, kura ietilpst 

nekustamā īpašuma „Valsts mežs Zebrene B” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 

sastāvā; 

2. 0,9883 ha - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0183, kura ietilpst 

nekustamā īpašuma „Krimūnu skola” Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

sastāvā.  

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.320/13 

 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.40/2 

„Par sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu” 

 

 

 Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

14.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. ATCELT sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim Nr.1 „Akācijās 8”, Akācijās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā. 

2. IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.40/2 „Par sociālā 

dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu” grozījumu un svītrot 2.34. 

apakšpunktu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.321/13 

 

 

Par grozījumu Naudītes pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā Nr.8 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Naudītes pagasta pašvaldībai un lauku 

apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojuma Nr.297 „Par zemes vienību 

piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās 

ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā” 8.pielikuma „Zemes 

vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Zemkopības ministrijas valdījumā”, 

ierakstu Nr.1508, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Naudītes pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā Nr.8 „Par lauku apvidus 

zemes piekritību Naudītes pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas 

pabeigšanai” (protokols Nr.9) grozījumu un svītrot 8.2.1.apakšpunktu. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.322/13 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.40 Bērzes ielā 11, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.40 Bērzes ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 

īrnieces Xxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto trīsistabu dzīvokli ar kopējo 

platību 58,5 kv.m. un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus 

vērtību LVL 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti lati) vai EUR 6687,50 (seši tūkstoši seši simti 

astoņdesmit septiņi euro 50 centi), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxx-xxxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli 

Nr.40 Bērzes ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 58,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma 585/25342 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu LVL 4800,00 

(četri tūkstoši astoņi simti lati) vai EUR 6829,78 (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit 

deviņi euro 78 centi). 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.323/13 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Robežu ielā 11, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.3 Robežu ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 

īrnieces Xxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu dzīvokli ar kopējo 

platību 44,4 kv.m. un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus 

vērtību LVL 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti lati) vai EUR 2561,17 (divi tūkstoši pieci simti 

sešdesmit viens euro 17 centi), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1.PĀRDOT Xxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - dzīvokli 

Nr.3 Robežu ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 44,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 444/1659 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu LVL 2200,00 

(divi tūkstoši divi simti lati) vai EUR 3130,32 (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit euro 32 

centi). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.324/13 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 Ausmas ielā 20, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.11 Ausmas ielā 20, Dobelē, Dobeles novadā, 

īrnieka Xxxx Xxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto trīsistabu dzīvokli ar kopējo 

platību 64,2 kv.m. un sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus 

vērtību LVL 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti lati) vai EUR 9248,67 (deviņi tūkstoši divi simti 

četrdesmit astoņi euro 67 centi), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. PĀRDOT Xxxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - 

dzīvokli  Nr.11 Ausmas ielā 20, Dobelē, Dobeles novadā, 64,2 kv.m. platībā un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 642/13868 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas. 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu LVL 6600,00 

(seši tūkstoši seši simti lati) vai EUR 9390,95 (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro  

95 centi). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.325/13 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 6, Auros, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas  

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr. 4 Skolas ielā 6, Auros, Auru pagastā,  

Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

 Nekustamais īpašums – divistabu dzīvoklis Skolas ielā 6-4, Auros, Auru pagastā, 

Dobeles novadā ar kopējo platību 50,0 kv.m., kadastra numurs 4646 900 0017, reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs  456-4 uz 

Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 

 Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

  

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir LVL 800,00 (astoņi simti 

lati) vai EUR 1138,30 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit astoņi euro 30 centi). 

  

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

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

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.4 Skolas ielā 6, Auros, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, 50,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 500/4365 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemesgabala. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 1850,00 

(viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit lati) vai EUR 2632,31 (divi tūkstoši seši simti 

trīsdesmit divi euro 31 cents). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.326/13 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas  

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr. 3 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā,  Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

 Nekustamais īpašums Skolas iela 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

sastāvošs no trīsstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 534,0 kv.m. un zemesgabala ar kopējo 

platību 0,108 ha, kadastra numurs 4672 005 0195, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000520521 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda.  

 Dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 3 platība ir 45,4 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums 

dzīvoklim ir Ls 900,00 (deviņi simti lati) vai EUR 1280,58 (viens tūkstotis divi simti 

astoņdesmit euro 58 centi). 

 

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

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

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.3 Skolas ielā 3, 

Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 45,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 454/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 1300,00 

(viens tūkstotis trīs simti lati) vai EUR 1849,73 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit deviņi 

euro  73 centi). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.327/13 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas  

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr. 1 „Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā,  

Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

  Nekustamais īpašums „Akācijas 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

sastāvošs no trīsstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 1863,4 kv.m., kadastra numurs 4672 

006 0109, reģistrēts Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma numurs 383 uz Krimūnu pagasta pašvaldības vārda. 

 

 Dzīvokļa Nr.1 „Akācijās 8” platība ir 83,5 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 1300,00 (viens tūkstotis 

trīs simti lati) vai EUR 1849,73 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit deviņi euro 73 centi). 

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

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

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.1 „Akācijās 8”, Akācijās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 83,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 835/13522 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 2400,00 (divi 

tūkstoši četri simti lati) vai EUR 3414,89 (trīs tūkstoši četri simti četrpadsmit euro 89 centi). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.328/13 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Imantas ganības” Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi pašvaldībā 2013.gada 7.novembrī saņemto SIA 

„Agro Kaķenieki”, reģistrācijas Nr.48503005610, juridiskā adrese: Skolas iela 2, Kaķenieki, 

Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718, ierosinājumu atsavināt Dobeles novada pašvaldībai 

piederošu zemesgabalu „Imantas ganības” Annenieku pagastā, Dobeles novadā un KONSTATĒ: 

Apbūvēts zemesgabals „Imantas ganības” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar 

kadastra Nr.4642 001 0233, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0018 1334 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Zemesgabala platība – 48,81 ha. 

 Uz zemesgabala atrodas SIA „Agro Kaķenieki” tiesiskajā valdījumā esošas būves – 

šķidrmēslu krātuves. 

 Ar Annenieku pagasta padomes 2004.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1 „Par zemes lietošanas 

tiesību pārreģistrāciju”, tika piešķirts jauns nosaukums „Imantas ganības” SIA „Agro Kaķenieki” 

pastāvīgā lietošanā piešķirtai zemei 48,8 ha platībā. 

 2012.gada 17.jūlijā zeme iznomāta SIA „Agro Kaķenieki”. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir LVL 87800,00 

(astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti lati) vai EUR 124928,14 (viens simts divdesmit četri 

tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro 14 centi).  

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

ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 36.panta trešo daļu un 44.panta 

septīto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT SIA „Agro Kaķenieki”, reģistrācijas Nr.48503005610 nekustamo īpašumu - 

apbūvētu zemesgabalu „Imantas ganības”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar kadastra 

Nr.4642 001 0233, 48,81 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma summu LVL 95000,00 

(deviņdesmit pieci tūkstoši lati) vai EUR 135172,82 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši viens 

simts septiņdesmit divi euro 82 centi). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.329/13 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ātras” Annenieku pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi pašvaldībā 2013.gada 7.novembrī saņemto SIA „Agro 

Kaķenieki”, reģistrācijas Nr.48503005610, juridiskā adrese: Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku 

pag., Dobeles nov., LV-3718, ierosinājumu atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 

zemesgabalu „Ātras” Annenieku pagastā, Dobeles novadā un KONSTATĒ: 

 

Neapbūvēts zemesgabals „Ātras” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4642 

005 0028, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0018 1353 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

  Zemesgabala platība – 42,26 ha.  

 Ar Annenieku pagasta padomes 2004.gada 25.maija lēmumu Nr.6 „Par zemes lietošanas 

tiesību pārreģistrāciju”, tika piešķirts jauns nosaukums „Ātras” SIA „Agro Kaķenieki” pastāvīgā 

lietošanā piešķirtai zemei 47,0 ha platībā. 

  2012.gada 24.janvārī zeme iznomāta SIA „Agro Kaķenieki”. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir LVL 84500,00 

(astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti lati) vai EUR 120232,67 (viens simts divdesmit tūkstoši 

divi simti trīsdesmit divi euro  67 centi).  

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

ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 36.panta trešo daļu un 44.panta 

septīto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT SIA „Agro Kaķenieki”, reģistrācijas Nr.48503005610 nekustamo īpašumu - 

neapbūvētu zemesgabalu „Ātras” Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4642 005 

0028, 42,26 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma summu LVL 86000,00 

(astoņdesmit seši tūkstoši lati) vai EUR 122366,98 (viens simts divdesmit divi tūkstoši trīs simti 

sešdesmit seši euro 98 centi).  

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.330/13 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pokaiņi 206” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas  

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Pokaiņi 206” Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pokaiņi 206” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4672 009 0206 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 7059 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. 

 

Zemesgabala platība – 0,0783 ha.  
  

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir LVL 1200,00 (viens 

tūkstotis divi simti lati) vai EUR 1707,45 (viens tūkstotis septiņi simti septiņi euro 45 centi). 

 

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

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

 

1.PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pokaiņi 206” 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 009 0206, 0,0783 ha platībā. 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 1400,00 (viens 

tūkstotis četri simti lati) vai EUR 1992,02 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit divi euro  02 

centi). 

3.UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.11.2013.          Nr.331/13 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Maliņas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas  

ierosinājumu pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Maliņas” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:  

 

 Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Maliņas” Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4672 001 0136 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 7060 uz Dobeles novada pašvaldības 

vārda. 

 Zemesgabala platība – 0,75 ha.  
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir LVL 1700,00 (viens 

tūkstotis septiņi simti lati) vai EUR 2418,88 (divi tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro 88 

centi). 

 

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

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

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Maliņas” 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4672 001 0136, 0,75 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 

2000,00 (divi tūkstoši lati) vai EUR 2845,74 (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit 

pieci euro 74 centi). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā 

kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

 

28.11.2013.          Nr.332/13 

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un 

„Jaunfiņķi’’ Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 101.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un 

„Jaunfiņķi’’ Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.46720020178) saskaņā ar 

1.pielikumu. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes 

arhitekti Liliju Šintu. 

4. Dobeles novada pašvaldības izpilddirektoram Agrim Vilkam slēgt līgumu par 

detālplānojuma izstrādi saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs  A.SPRIDZĀNS 
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1.pielikums  

 

 

Detālplānojuma izstrādes teritorijas nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un  

„Jaunfiņķi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā novietojuma shēma 

 

 
 

 

 

 Y  - Detālplānojuma izstrādes teritorija 

 

 

Sagatavoja :  

Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja    Sandra Lasmane 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums  

 

 

 

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

Nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un „ Jaunfiņķi ’’ Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

(kadastra Nr. 46720020042 un 46720020178) 

Zemesgabalu īpašnieks : Xxxx Xxxxxx 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs : Xxxx Xxxxx 

Izstrādātājs : SIA „Rūķis AG’’  

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS 

1. Xxxx Xxxxxx iesniegums. 

2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 35.2 punkts. 

2.DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZDEVUMS 

2.1. Nekustamā īpašuma sadalīšana. 

2.2. Detalizēt Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam noteiktās plānotās 

(atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu 

infrastruktūru. 

 

3. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

 

Precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma robežās. 

 

4. IZEJAS MATERIĀLI, NORMATĪVIE DOKUMENTI UN AKTI DETĀLPLĀNOJUMA 

IZSTRĀDEI 

4.1.Teritorijas plānošanas likums. 

4.2. Aizsargjoslu likums. 

4.3. Zemes ierīcības likums. 

4.4. Latvijas būvnormatīvi; 

4.5. LR MK 16.10.2012. noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”. 

4.6. Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”  

5.PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

5.1. Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar LR 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 

5.2. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma 

redakciju no: 

 

5.2.1.Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvaldes; 



5.2.2. Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas; 

5.2.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas; 

5.2.4. VAS „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Dobeles nodaļas; 

5.2.5. Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas; 

5.2.6. Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes; 

5.2.7. Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas; 

5.2.8. Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas; 

5.2.9. SIA „Dobeles ūdens”; 

5.2.10. VAS „Latvenergo”; 

5.2.11. AS „Latvijas Gāze”; 

5.2.12. SIA „Lattelecom”; 

5.2.13. SIA „Dobeles enerģija”. 

 

5.3. Detālplānojuma sastāvs: 

 

5.3.1. Paskaidrojuma raksts  

 teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi, 

 teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi, 

 detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. 

5.3.2. Grafiskā daļa. 

5.3.2.1.Aktualizēts augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns Latvijas 1992.gada 

ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību 1:500, kurā iekļauta nekustamā 

īpašuma valsts kadastra reģistra informācija un kurš izmantots detālplānojuma izstrādei, 

5.3.2.2. Teritorijas pašreizējā izmantošana, 

5.3.2.3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi (plāns ar 

topogrāfijas elementiem), nosakot: 

 pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas, 

 plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu,  

 pašreizējās un plānotās aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. 

5.3.2.4. Citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un 

izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, 

adresāciju, sarkanās līnijas, inženierapgādes tīklu shēmas, zemes ierīcību.)  

5.3.3.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: 

 detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi katram detālplānojumā 

noteiktajam teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidam atbilstoši Dobeles novada 

teritorijas plānojumam 2013.-2025. gadam, 

 iepriekš pieņemtie normatīvie akti, kuri tiek grozīti, papildināti vai atcelti, stājoties spēkā 

izstrādātajam detālplānojumam, 

 prasības zemes gabalu apsaimniekošanai un jaunu zemes gabalu veidošanai, 

 inženiertehniskais nodrošinājums plānotai apbūvei, 

 piekļūšanas noteikumi zemes gabaliem, kuros plānota apbūve, 

 detālplānojuma īstenošanas kārtība. 

5.3.4. Pārskats par detālplānojuma izstrādi: 

 Dobeles novada domes lēmumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, sabiedriskās 

apspriešanas organizēšanu un apstiprināšanu, 

 paziņojumus un publikācijas presē, pašvaldības tīmekļa vietnē, 

 pasta apliecinājumus par paziņojumu (uzsākšanas un publiskās apspriešanas) nosūtīšanu, 

 priekšlikumi, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi, 

 ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu 

priekšlikumiem un iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumam, 



 institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi, 

 ziņojums par institūciju atzinumiem, 

 publiskās apspriešanas pasākumu saraksts, 

 publiskās apspriešanas protokoli, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, 

 ziņojums par detālplānojuma atbilstību Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadam. 

5.3.5. Pielikumi: 

 cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei (izpēte, ekspertīze, ekspertu 

slēdzieni). 

5.3.6. Saistošie noteikumi: 

 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar atsaucēm uz grafiskās daļas saistošajām 

kartēm, kas ir šo saistošo noteikumu pielikumi. 

 

5.4. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistītas ar plānojamās teritorijas specifiku un tās 

turpmāko attīstību: 

 

5.4.1. Detālplānojuma realizācijas kārtībā noteikt tehniskās infrastruktūras (ielas, ceļi, 

inženierapgādes tīkli) izbūves secību. 

5.4.2. Izstrādāt transporta organizācijas shēmu, nodrošinot teritorijas iekļaušanos kopējā pilsētās 

un pagasta transporta un ielu tīklā. 

5.4.3. Izvērtē sabiedriskā transporta kustības organizāciju plānojamās teritorijas apkalpes un 

pieejamības aspektā un sniegt atbilstošus priekšlikumus. 

5.4.4. Sniegt priekšlikumus teritorijas funkcionālai un telpiskai sasaistei ar blakus esošo meža 

masīvu un blakus esošo Meža prospekta ielu, ņemot vērā zemes īpašumu piederību. 

 

5.5. Papildus prasības detālplānojuma izstrādes procesam:   

 

5.5.1. Pēc institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas Izstrādātājs iesniedz Attīstības un 

plānošanas nodaļai institūciju sniegto nosacījumu kopijas un pārskatu par minētajiem 

nosacījumiem. Būvvalde, ja nepieciešams , precizē detālplānojuma darba uzdevumu.  

5.5.3. Detālplānojuma izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus un nosacījumus, saskaņā ar 

šo darba uzdevumu, izstrādā detālplānojuma projektu un iesniedz izskatīšanai (divos 

eksemplāros, papildus pievienojot digitālo materiālu – grafisko daļu *dgn vai *dwg un *pdf 

formātā, paskaidrojuma rakstu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus *doc un *pdf 

formātos). 

5.5.2.Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms publiskās apspriešanas izsludināšanas Izstrādātājs iesniedz 

izstrādes vadītājam publiskās apspriešanas planšetes- 2.gab. izvietošanai Dobeles novada 

pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un Krimūnu pagasta telpās.  

5.5.3. Sākot ar detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo dienu, Izstrādātājs nodrošina 

publiskās apspriešanas planšetes atrašanos informatīvā stenda (ne mazāka par 1.0 m x 0.5 m) 

atrašanos detālplānojuma teritorijas iedzīvotājiem brīvi pieejamā vietā (izvietošana saskaņojuma 

ar zemes gabala īpašnieku un Dobeles novada pašvaldības būvvaldi. 

5.5.5. Izstrādātājs nodrošina paziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un paziņojuma 

par izstrādātā detālplānojuma publisko apspriešanu publicēšanu laikrakstā „Zemgale” un 

paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un 

„Zemgale”. 

5.5.6. Pamatojoties uz detālplānojuma risinājumiem, Izstrādātājs sastāda sarakstu , kurā ietverti 

ar detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašnieki. Saskaņā ar minēto sarakstu 

Izstrādātājs pieprasa Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju un nosūta 

informāciju par sabiedrisko apspriešanu minēto nekustamo īpašumu īpašniekiem ierakstītās 

vēstulēs (sarakstu ar Latvijas pasta apliecinājumu par nosūtīšanu pievienot publiskās 



apspriešanas materiāliem). 

5.5.7. Izstrādāto detālplānojuma projekta galīgo redakciju (divos eksemplāros, papildus 

pievienojot digitālo materiālu – grafisko daļu *dgn vai *dwg un *pdf formātā, paskaidrojuma 

rakstu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus *doc un *pdf formātos) 

detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izskatīšanai izstrādes vadītājam. 

5.5.8. Ar detālplānojuma izstrādes procesu saistītos dokumentus detālplānojuma izstrādātājs 

apkopo atsevišķā sējumā (sagatavojot arī *pdf formātā) un iesniedz pašvaldībā kopā ar 

detālplānojuma galīgo redakciju. 

5.5.9. Nedēļas laikā pēc lēmuma par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā 

administratīvā akta izdošanu izstrādātājs iesniedz pašvaldībā apstiprinātā detālplānojuma 4 

eksemplārus, iesietus cietajos vākos, ar pievienotu datu nesēju, kurā ar digitālo informāciju – 

grafisko daļu *dgn vai *dwg un *pdf formātā, paskaidrojuma rakstu un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumus *doc un *pdf formātos. 

 

5.6. Detālplānojuma noformēšana: 

 

5.6.1. detālplānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā. 

5.6.2. Visu grafiskās daļas rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, kurā norāda 

šādu informāciju – pasūtītājs, plānojuma nosaukums, rasējuma lapas nosaukums, kopējais lapu 

skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, mērogs, kā arī plānojuma izstrādātāja, daļas vai sadaļas 

vadītāja un tehniskā izstrādātāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts un datums). 

5.6.3. Detālplānojuma un grafiskās daļas kartēs un plānos obligāti jānorāda lietotos (nosacītos) 

apzīmējumus. 

5.6.4. Detālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām uz saskaņojumu 

lapas apliecina detālplānojuma izstrādātājs. 

5.6.5. Detālplānojumam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 

28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     3.pielikums  

             

                   Projekts 

Līgums Nr.____ 
par detālplānojuma izstrādi 

 

Dobelē, 2013.gada _____________ 

 

Dobeles novada pašvaldība tās izpilddirektora A.Vilka  personā, turpmāk saukts – Pašvaldība, 

no vienas puses un detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Xxxx Xxxxxx, turpmāk saukts - 

Ierosinātājs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas 

likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2009.gada 06.oktobra noteikumiem Nr.1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  63.punktu noslēdz šādu līgumu, turpmāk 

saukts – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

Puses vienojas par detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un „Jaunfiņķi”, 

(turpmāk tekstā – Detālplānojums) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem.  

1.1. Ierosinātājs atzīst, ka detālplānojumu var izstrādāt, nepārkāpjot teritorijas plānojumu, 

apbūves noteikumus, zemes ierīcības projektu un citas tiesību normu prasības un publiskus 

ierobežojumus.  

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes arhitekte Lilija 

Šinta. 

 

2. Detālplānojuma izstrādes finansēšanas apmērs 
2.1.  Detālplānojuma  izstrādi pilnā apmērā finansē Ierosinātājs. 

 

3. Pušu saistības 
3.1. Pašvaldība apņemas:  

3.1.1. Nodrošināt detālplānojuma izstrādes koordinēšanu.  

3.1.2. Sagatavot izskatīšanai Domes sēdē lēmumu projektus detālplānojuma izpildes  gaitā 

atbilstoši LR MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” prasībām, ja Izpildītājs ir veicis visas nepieciešamās darbības un šāds 

lēmums atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  

3.1.3.Informēt VARAM un Valsts Zemes dienesta Jelgavas reģionālo nodaļu par apstiprinātajiem 

saistošajiem noteikumiem.  

3.2. Ierosinātājs apņemas:  

3.2.1.Veikt detālplānojuma izstrādi kvalitatīvi, nodrošinot detālplānojuma izstrādāšanas procesa 

un dokumentācijas atbilstību LR MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām.  

3.2.2.Finansēt detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā.  

3.2.3.Saņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus, slēdzienus un atzinumus no darba uzdevuma 

5.2.punktā minētajām valsts un pašvaldību institūcijām par izstrādāto detālplānojuma redakciju.  

3.2.4.Publicēt paziņojumus par detālplānojuma sabiedriskajām apspriešanām Laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā „Zemgale’’ ar norādi par sabiedrības iespējām iesniegt 

priekšlikumus.  

3.2.5.Pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavot un iesniegt Pašvaldībai izstrādāto detālplānojuma 

redakciju, institūciju atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus nodošanai Dobeles  

novada pašvaldībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

3.2.6.Rakstveidā informēt Pašvaldību par visiem apstākļiem, kas atklājušies detālplānojuma 

izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi, kā arī rakstveidā saskaņot ar 

Pašvaldību jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu vienošanās.  

 

 



4. Strīdu izskatīšanas kārtība 
4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. 

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

5.Līguma darbība  
5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā divus gadus (darba uzdevuma 

derīguma laiks).  

5.2. Līguma papildinājumi un grozījumi stājas spēkā pēc pušu rakstiska apstiprinājuma un kļūst 

par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

5.3. Līgums zaudē spēku, ja spēku zaudē domes lēmums. 

5.4. Ierosinātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot novada 

pašvaldībai 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.  

 

6. Papildus nosacījumi 
6.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un 

apstiprināti ar Pušu parakstiem. 

6.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

6.3. . Šīs Līgums ir saistošs pušu tiesību pēciniekiem, mantiniekiem, tiesību pārņēmējiem, 

pārstāvjiem un pilnvarotajiem 

6.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Vietējai pašvaldībai, otrs - 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam. 

 

7.Pušu rekvizīti un paraksti 

Pašvaldība Ierosinātājs 

  

Dobeles  novada pašvaldība  

Reģ.nr.90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov., 

LV-3001, 

 

  

Xxxx Xxxxxx 

 

xxxxxx-xxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pašvaldības vārdā:  

 

___________________________ 

/Agris Vilks/ 

 Xxxx Xxxxxx: 

 

__________________________ 

/Xxxx Xxxxxx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.333/13 

 

Par  pamatkapitāla palielināšanu SIA „Dobeles ūdens”,  SIA „Dobeles un apkārtnes 

slimnīca” un SIA „Dobeles autobusu parks” 
 

 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ieguldīt SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus Ls 33 746 (trīsdesmit 

trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit sešu latu) apmērā. 

2. Ieguldīt SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” pamatkapitālā naudas līdzekļus Ls 40 

000 (četrdesmit tūkstoši latu) apmērā. 

3. Ieguldīt SIA „Dobeles autobusu parks” pamatkapitālā naudas līdzekļus Ls 10 000 

(desmit tūkstoši latu) apmērā. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.334/13 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 
 

 Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos 

Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44.punktā, Civillikuma 

1895.pantā un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā noteikto, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

UZDOT novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai norakstīt no bilances sekojošus 

bezcerīgos debitoru parādus: 

 

1.Sakarā ar uzņēmumu likvidāciju: 

1.1. SIA”INMO”, Reģ.Nr.40003817148, nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 

4208.92 (pamatparāds LVL 3313.73, nokavējuma nauda LVL 895.19); 

1.2. SIA ”Sanders Abrasives”, Reģ.Nr.40003817167, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

LVL 5448.06 (pamatparāds LVL 4624.40, nokavējuma nauda LVL 823.66); 

1.3.Atpūta, Slāvietes individuālais uzņēmums, Reģ.Nr.55102000691, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds LVL 169.75 (pamatparāds LVL 130.84, nokavējuma nauda LVL 

38.91) 

2. Sakarā ar personu nāvi:  

2.1. Xxxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxx: 

       - zemes nomas maksa LVL 7.06; 

       - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 6.95 (pamatparāds LVL 6.51, nokavējuma nauda 

LVL 0.44);  

 2.2. Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxx:  

        - zemes nomas maksa LVL 6.10; 

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 29.48 (pamatparāds LVL 22.84, nokavējuma 

nauda LVL 6.64); 

2.3. Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxxx-xxxxxx:  

        - zemes nomas maksa LVL 6,10;  

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 13.33 (pamatparāds LVL 10,00, nokavējuma 

nauda LVL 3.33); 

2.4.Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxx-xxxxx: 

- zemes nomas maksa LVL 3.22;  

2.5. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

- nekustamā īpašuma nodoklis LVL 73.90 (pamatparāds LVL 69.09, nokavējuma 

nauda LVL 4.81); 

2.6. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

 - pašvaldības nodeva LVL 3.00;   

2.7. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxx-xxxxx: 

 - zemes nomas maksa LVL 2.05,  
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2.8. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxx-xxxxxx: 

- nekustamā īpašuma nodoklis LVL 6.19 (pamatparāds LVL 3,11, nokavējuma nauda 

LVL 3.08 

2.9. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxx: 

- nekustamā īpašuma nodoklis LVL 9.74 (pamatparāds LVL 4.87, nokavējuma nauda 

LVL 4.87); 

2.10. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxx: 

- komunālo maksājumu parāds LVL 15.07; 

2.11. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

- nekustamā īpašuma nodoklis LVL 0.94 (pamatparāds LVL 0,66, nokavējuma nauda 

LVL 0,28); 

2.12. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 37.37 (pamatparāds LVL 28.09, nokavējuma 

nauda LVL 9.28); 

2.13. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

-   zemes nomas maksa LVL 12.31;  

 - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 34.92 (pamatparāds LVL 30.27, nokavējuma 

nauda LVL 4.65); 

2.14. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 1.92 (pamatparāds LVL 0,96, nokavējuma 

nauda LVL 0,96); 

2.15. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 8.00 (pamatparāds LVL 6.95, nokavējuma 

nauda LVL 1.05);  

2.16. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 34.85 (pamatparāds LVL 26.50, nokavējuma 

nauda LVL 8.35); 

2.17. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 1.02 (pamatparāds LVL 0.66, nokavējuma 

nauda LVL 0.36); 

2.18. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 1.18 (pamatparāds LVL 0,83, nokavējuma 

nauda LVL 0,35); 

2.19. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 134.88 (pamatparāds LVL 84.39, nokavējuma 

nauda LVL 50.49); 

2.20. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 2.60 (pamatparāds LVL 1.75, nokavējuma 

nauda LVL 0.85); 

2.21. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 8.60 (pamatparāds LVL 6.55, nokavējuma 

nauda LVL 2.05); 

2.22. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 3.15 (pamatparāds LVL 2.12, nokavējuma 

nauda LVL 1,03); 

2.23. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 7.43 (pamatparāds LVL 5,00, nokavējuma 

nauda LVL 2.43); 

2.24. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 7.43 (pamatparāds LVL 5.00, nokavējuma  nauda 

LVL 2.43); 

2.25. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 3.20 (pamatparāds LVL 2.15, nokavējuma 

nauda LVL 1.05); 



2.26. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 5.19 (pamatparāds LVL 3.49, nokavējuma 

nauda LVL 1.70); 

2.27. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 61.55 (pamatparāds LVL 51.26, nokavējuma 

nauda LVL 10.29); 

2.28. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - zemes nomas maksa LVL 88.66; 

        -nekustamā īpašuma nodoklis LVL 79.91 (pamatparāds LVL 48.30, nokavējuma 

nauda LVL 31.61); 

2.29. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - zemes nomas maksa LVL 51.82; 

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 4.84 (pamatparāds LVL 4.44, nokavējuma nauda 

LVL 0.40); 

2.30. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 2.09 (pamatparāds LVL 1.95, nokavējuma 

nauda LVL 0.14); 

2.31. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - zemes nomas maksa LVL 6.15; 

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 5.15 (pamatparāds LVL 4.81, nokavējuma nauda 

LVL 0.34); 

2.32. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - zemes nomas maksa LVL 39.77; 

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 19.61 (pamatparāds LVL 14.81, nokavējuma 

nauda LVL 4.80); 

2.33. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - zemes nomas maksa LVL 23.49; 

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 5.43 (pamatparāds LVL 4.50, nokavējuma nauda 

LVL 0.93); 

2.34. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - zemes nomas maksa LVL 30.45; 

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 2.82 (pamatparāds LVL 2.41, nokavējuma nauda 

LVL 0.41); 

2.35. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 61.10 (pamatparāds LVL 53.17, nokavējuma 

nauda LVL 7.93); 

2.36. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - zemes nomas maksa LVL 31.62; 

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 187.05 (pamatparāds LVL 132.53, nokavējuma 

nauda LVL 54.52); 

2.37. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 67.60 (pamatparāds LVL 46.93, nokavējuma 

nauda LVL 20.67); 

2.38. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 9.47 (pamatparāds LVL 8.29, nokavējuma 

nauda LVL 1.18); 

2.39. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 7.85 (pamatparāds LVL 5.53, nokavējuma 

nauda LVL 2.32); 

2.40. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 5.69 (pamatparāds LVL 5.32, nokavējuma 

nauda LVL 0.37); 

2.41. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - zemes nomas maksa LVL 11.15; 



        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 10.34 (pamatparāds LVL 8.63, nokavējuma 

nauda LVL 1.71); 

2.42. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 8.24 (pamatparāds LVL 5.45, nokavējuma 

nauda LVL 2.79); 

2.43. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

        - zemes nomas maksa LVL 6.05; 

        - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 0.07 (pamatparāds LVL 0.06, nokavējuma nauda 

LVL 0.01); 

2.44. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 5.34 (pamatparāds LVL 5.00, nokavējuma 

nauda LVL 0.34); 

2.45. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 14.54 (pamatparāds LVL 10.00, nokavējuma 

nauda LVL 4.54); 

2.46. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 30.96 (pamatparāds LVL 24.25, nokavējuma 

nauda LVL 6.71); 

2.47. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 76.44 (pamatparāds LVL 40.00, nokavējuma 

nauda LVL 36.44); 

2.48. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 0.83 (pamatparāds LVL 0.56, nokavējuma 

nauda LVL 0.27); 

2.49. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 0.01 (pamatparāds LVL 0.01); 

2.50. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxx: 

         - nekustamā īpašuma nodoklis LVL 2.95 (pamatparāds LVL 1.64, nokavējuma 

nauda LVL 1.31) 

3.Nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2004.-2006.gads) sakarā ar piedziņas termiņa beigšanos:  

3.1. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1,80 (pamatparāds, LVL 0,90, nokavējuma 

nauda LVL 0,90); 

3.2. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0,86 (pamatsumma LVL 0,43, nokavējuma 

nauda LVL 0,43), 

3.3. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.04 (pamatsumma LVL 0.02, nokavējuma 

nauda LVL 0.02); 

3.4. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 2,18 (pamatsumma LVL 1,09, nokavējuma 

nauda LVL 1,09); 

3.5. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0,60 (pamatsumma LVL 0,30, nokavējuma 

nauda LVL 0,30); 

3.6. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx LVL 4.46 (pamatsumma LVL 2.23, nokavējuma 

nauda LVL 2.23); 

3.7. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxx-xxxxx, LVL 0,90 (pamatsumma LVL 0,45, nokavējuma 

nauda LVL 0,45); 

3.8. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0,70 (pamatsumma LVL 0,35, nokavējuma 

nauda LVL 0,35); 

3.9. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.02 (pamatsumma LVL 0.01, nokavējuma 

nauda LVL 0.01); 

3.10. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.28 (pamatsumma LVL 0.24, nokavējuma 

nauda LVL 0.24); 

3.11. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1,82 (pamatsumma LVL 0,91, nokavējuma 

nauda LVL 0,91); 

3.12. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.74 (pamatparāds LVL 0.37, nokavējuma 

nauda LVL 0.37); 



3.13. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.90 (pamatparāds LVL 0,45, nokavējuma 

nauda LVL 0,459); 

3.14. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1,80 (pamatsumma LVL 0,90, nokavējuma 

nauda LVL 0,90); 

3.15. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.12 (pamatsumma LVL 0,06, nokavējuma 

nauda LVL 0,06); 

3.16. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1.84 (pamatsumma LVL 0,92, nokavējuma 

nauda LVL 0,92); 

3.17. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 2.08 (pamatsumma LVL 1.04, nokavējuma 

nauda LVL 1.04); 

3.18. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 3.66 (pamatsumma LVL 1.83, nokavējuma 

nauda LVL 1.83); 

3.19. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 2,14 (pamatsumma LVL 1,07, nokavējuma 

nauda LVL 1,07); 

3.20. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1.34 (pamatsumma LVL 0.67, nokavējuma 

nauda LVL 0.67); 

3.21. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1,74 (pamatsumma LVL 0,87, nokavējuma 

nauda LVL 0,87); 

3.22. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.96 (pamatparāds LVL 0,48, nokavējuma 

nauda LVL 0,48); 

3.23. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1,80 (pamatparāds LVL 0,90, nokavējuma 

nauda LVL 0,90); 

3.24. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.02 ( nokavējuma nauda LVL 0,02); 

3.25. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.22 (pamatparāds LVL 0,11, nokavējuma 

nauda LVL 0,11); 

3.26. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1.80 (pamatparāds LVL 0,90, nokavējuma 

nauda LVL 0,90); 

3.27. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 12.88 (pamatparāds LVL 5.52, 

nokavējuma nauda LVL 7.36); 

3.28. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxx, LVL 0.04 ( nokavējuma nauda LVL 0,04); 

3.29. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 2.02 (pamatparāds LVL 1.01, nokavējuma 

nauda LVL 1.01); 

3.30. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1.06 (pamatparāds LVL 0.53, nokavējuma 

nauda LVL 0.53); 

3.31. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1.38 (pamatparāds LVL 0.69, nokavējuma 

nauda LVL 0.69); 

3.32. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 0.92 (pamatparāds LVL 0.46, nokavējuma 

nauda LVL 0.46); 

3.33. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1.80 (pamatparāds LVL 0.90, nokavējuma 

nauda LVL 0.90); 

3.34. Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, LVL 1.80 (pamatparāds LVL 0.90, nokavējuma 

nauda LVL 0.90) 

4. Sakarā ar to, ka personas nav identificējamas: 

4.1. Xxxxx Xxxxxx 

- pašvaldības nodeva LVL 6.00; 

4.2 Xxxxx Xxxxxx  

- pašvaldības nodeva LVL 2.00; 

4.3 Xxxxx Xxxxxx 

- nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 0.94 (pamatparāds LVL 0.47, nokavējuma 

nauda LVL 0.47)  

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.335/13 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par 

Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g’’ 

apakšpunktiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par Dobeles novada 

pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus: 

 

1.Papildināt 2.pielikumu ar 2.16. punktu šādā redakcijā: 

 

„2.16. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 

2.16.1. aprīkota datoru klase, m
2
/diennakts, 3,00”; 

2.16.2. aprīkota teorētisko nodarbību telpa (Tūrisma un viesmīlības nozare –viesmīlības 

specialitāte), m
2
/diennakts, 1,50; 

2.16.3. aprīkota teorētisko nodarbību telpa (Tūrisma un viesmīlības nozare –viesnīcu 

pakalpojumu specialitāte), m
2
/diennakts, 3,30; 

2.16.4. aprīkota teorētisko nodarbību telpa (Tūrisma un viesmīlības nozare –ēdināšanas 

servisa specialitāte), m
2
/diennakts, 3,00; 

2.16.5. aprīkota teorētisko nodarbību telpa (Skaistumkopšanas nozare – friziera specialitāte), 

m
2
/diennakts, 1,50; 

2.16.6. aprīkota teorētisko nodarbību telpa (Autotransporta nozare – automehāniķa 

specialitāte), m
2
/diennakts, 1,50; 

2.16.7. aprīkota teorētisko nodarbību telpa (Datorsistēmu nozare – datortehniķa specialitāte), 

m
2
/diennakts, 1,50; 

2.16.8. praktisko mācību telpa (Tūrisma un viesmīlības nozare –viesmīlības specialitāte) ar 

aprīkojumu un iekārtām; m
2
/diennakts, 2,00; 

2.16.9. praktisko mācību telpa (Tūrisma un viesmīlības nozare –viesnīcu pakalpojumu 

specialitāte) ar aprīkojumu un iekārtām, m
2
/diennakts, 10,00; 

2.16.10. praktisko mācību telpa (Tūrisma un viesmīlības nozare –ēdināšanas pakalpojumu 

specialitāte) ar aprīkojumu un iekārtām, m
2
/diennakts, 4,00; 

2.16.11. praktisko mācību telpa (Skaistumkopšanas nozare –frizieru specialitāte) ar darba 

vietām un aprīkojumu, m
2
/diennakts, 10,00; 

2.16.12. praktisko mācību telpa (Autotransporta nozare –automehāniķa specialitāte) ar 

diagnostikas aparatūrām, m
2
/diennakts, 10,00; 

2.16.13. aktu zāle ar aprīkojumu, m
2
/diennakts, 1,80; 

2.16.14. konferenču zāle, m
2
/diennakts, 1,80”. 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.336/13 

 

 

Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu  

  

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu 

un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 70.2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgo redakciju. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.         Nr.337/13 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumā Nr.176/8 „Par 

projekta iesnieguma „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta” iesniegšanu“ 

 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumā Nr.176/8 „Par projekta 

iesnieguma „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta“ iesniegšanu“ šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt lēmuma 2.punktu jaunā redakcijā: 

 

„2. Nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai 1 078 316,02 LVL jeb 1 534 305,47 EUR 

apmērā (t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 452 398,00 LVL jeb 643 

704,36 EUR apmērā, kas veido 79,00% no projekta attiecināmo izmaksu summas, nacionālais 

līdzfinansējumu 120 254,00 LVL jeb 171 106,03 EUR apmērā, kas veido 21,00% no projekta 

attiecināmo izmaksu summas, un plānotā projekta neattiecināmo izmaksu summa 505 664,02 

LVL jeb 719 495,08 EUR).“ 

 

2. Izteikt lēmuma 3.punktu jaunā redakcijā: 

 

„3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei: 

3.1. 552 178,00 LVL jeb 785 678,51 EUR apmērā (aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gads), 

paredzot atmaksu sākt 2014.gada martā, to atmaksājot līdz 2024.gada martam; 

3.2. 432 981,00 LVL jeb 616 076,46 EUR apmērā (aizņēmuma izņemšanas laiks 2014. un 

2015.gads), paredzot atmaksu sākt 2016.gada martā, to atmaksājot līdz 2026.gada martam.“ 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs           A.SPRIDZĀNS 
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Informatīvais pielikums 

 

Projekta nosaukums 

 

„Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta” 

 

Projekta ieviešana: 

07.11.2012. – 30.06.2015. (32 mēneši) 

 

Projekta īstenotājs: 

Dobeles novada pašvaldība  

 

Projekta izmaksas: 

Kopējais projekta finansējums  1 078 316,02 LVL. 

 

Projekta attiecināmās izmaksas 572 652,00 LVL, tajā skaitā: 

1. ERAF līdzfinansējums: 452 398,00 LVL; 

2. Valsts budžeta dotācija: 12 885,00 LVL; 

3. Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums: 107369,00 LVL. 

 

Projekta neattiecināmās izmaksas 505 664,02 LVL, tajā skaitā: 

1. Zaļās ielas posma no Tirgus laukuma līdz Krasta ielai rekonstrukcijas būvuzraudzības 

neattiecināmo izmaksu daļa 3 509,00 LVL (saskaņā ar iepirkuma rezultātiem) – veikts 

līdz 2013.gada 29.novembrim; 

2. Zaļās ielas posma no Tirgus laukuma līdz Krasta ielai būvniecības neattiecināmo izmaksu 

daļa 159 041,02 LVL (saskaņā ar iepirkuma rezultātiem) – veikts līdz 2013.gada 

29.novembrim; 

3. Zaļās ielas posma no Krasta ielas līdz Ķiršu ielai un Krasta ielas no Zaļās ielas līdz 

Skolas ielai rekonstrukcijas būvuzraudzības neattiecināmo izmaksu daļa 3 698,25 LVL 

(indikatīvās izmaksas) – plānots veikt no 2014.gada maija līdz 2015.gada jūnijam; 

4. Zaļās ielas posma no Krasta ielas līdz Ķiršu ielai un Krasta ielas no Zaļās ielas līdz 

Skolas ielai būvniecības neattiecināmo izmaksu daļa 339 415,75 LVL (indikatīvās 

izmaksas) – plānots veikt no 2014.gada maija līdz 2015.gada jūnijam. 

 

 

Projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums 1 078 216,02 LVL. 

Nepieciešamā priekšfinansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem: 

1. Avansa maksājums – 93 056,60 LVL;  

2. Valsts kases aizņēmums – 985 159,00 LVL: 

552 178,00 LVL (piešķirts 18.07.2013.); 

432 981,00 LVL (plānots lūgt 2014.gadā). 

 

Projekta rezultāts: 

1. Ielas seguma rekonstrukcija 1.068 km; 

2. Lietus ūdens kanalizācijas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija; 

3. Sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve un labiekārtošana; 

4. Autostāvvietu izbūve. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.338/13 

 

 

Par noteikumu „Kārtība, kādā izvērtē un finansē  

interešu izglītības programmas Dobeles novadā” apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu un Ministru kabineta 2001.gada 

28.augusta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT noteikumus „Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības 

programmas Dobeles novadā” (pielikumā). 

2. ATZĪT par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009. gada 13.augusta lēmumu 

Nr.62/6 “Par noteikumu „Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas 

Dobeles novadā” apstiprināšanu”. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A. SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

Dobeles novada domes  

sēdē 2013.gada 28.novembrī 

 

2013.gada 28.novembrī         Dobelē 

 

NOTEIKUMI  

Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Dobeles 

novadā 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

3. un 16.punktu un Ministru kabineta 2001.gada 

28.augusta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība” 

I Vispārējie noteikumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas (turpmāk 

tekstā – Programma) un sadala to īstenošanai piešķirto mērķdotāciju no valsts budžeta 

līdzekļiem un pašvaldības budžeta dotāciju (turpmāk tekstā – Finansējums) pedagogu darba 

algām un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. 

2. Uz Finansējumu var pretendēt ikviena Dobeles novada izglītības iestāde (turpmāk tekstā – 

Izglītības iestāde) un fiziska persona (turpmāk – Persona), kura saņēmusi licenci Programmu 

īstenošanai. 

3. Personas pieteikumu licences izsniegšanai (1.pielikums) izskata un lēmumu pieņem šo 

noteikumu 8.punktā minētā komisija. Licence (2.pielikums) tiek izsniegta uz gadu. 

4. Dobeles novada Izglītības pārvalde (turpmāk tekstā - Izglītības pārvalde) Programmu 

īstenošanai piešķirto Finansējumu  sadala divas reizes gadā.  

II Noteikumu mērķis 

5. Noteikumu mērķis ir: 

5.1. sekmēt Dobeles novada Programmu daudzveidību, kas vērsta uz bērnu un jauniešu spēju 

un talantu attīstību; 

5.2. veicināt mūsdienīgu Programmu izstrādi un īstenošanu. 

III Programmu iesniegšanas kārtība 

6. Izglītības iestāde vai Persona Programmu pieteikuma veidlapu (3.pielikums) Izglītības 

pārvaldē iesniedz laikā no 1.jūnija līdz 15.augustam. 

7. Programmu pieteikuma veidlapu aizpilda datorrakstā. 
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IV Programmu vērtēšanas kārtība 

8. Iesniegto Programmu pieteikumus izvērtē Izglītības pārvaldes izveidota Interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 5 cilvēku sastāvā. 

9.  Komisijas priekšsēdētājs ir Izglītības pārvaldes vadītājs. 

10. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja 

vietnieks, nosakot sēdes laiku, vietu un darba kārtību. 

11. Komisijas sēdes ir atklātas. Uz Komisijas sēdi var uzaicināt ekspertus, kuriem Komisijas sēdē 

ir padomdevēja tiesības. 

12. Sēžu protokolēšanu, lēmumu noformēšanu un nosūtīšanu iesniedzējam nodrošina 

protokolists, kas nav Komisijas loceklis. 

13. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolists. 

14. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 3 komisijas locekļi. 

15. Komisijas locekļi par darbu Komisijā saņem samaksu saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības 

atlīdzības nolikumu. 

16. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā”. 

17. Komisijai ir tiesības noraidīt Programmas, kas iesniegtas neatbilstoši šo noteikumu 6. un 

7.punktam. 

18. Programmām izvirzītās prioritātes: 

18.1. Dobeles novada tradīciju veicināšana un turpināšana; 

18.2. bērnu un jauniešu garīgās un fiziskās attīstības veicināšana; 

18.3. tehnisko iemaņu un prasmju attīstīšana; 

18.4. mūsdienīgas, netradicionālas, inovatīvas Programmas. 

19. Programmu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

19.1. Programmas atbilstība izvirzītajām prioritātēm; 

19.2. Programmas mērķi, aktualitāte, atbilstība izvirzītajiem uzdevumiem un īstenošanas 

gaitā sasniedzamajiem rezultātiem; 

19.3. mērķauditorijas specifika (pusaudži, talantīgie bērni u.c.); 

19.4. sasniegumi iepriekšējā mācību gadā. 

20. Komisija lēmumu par Finansējuma piešķiršanu izvēlētajām Programmām pieņem 10 darba 

dienu laikā pēc šī nolikuma 6.punktā noteiktā Programmu iesniegšanas termiņa. Izglītības 

pārvalde 5 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas rakstiski informē Izglītības 

iestādi vai Personu par Programmas īstenošanas atbalstīšanu un piešķirtā Finansējuma 

apjomu vai noraidījumu. 

21.  Programmai piešķirto stundu skaitu Izglītības pārvalde precizē pēc Finansējuma saņemšanas 

no Izglītības un zinātnes ministrijas. 

V Finansējuma piešķiršanas nosacījumi  

22. Komisija var lemt par atbalstītās Programmas pedagogu darba algas pilnīgu vai daļēju 

finansēšanu. 

23. Iesniegtās Programmas īstenošanas ilgumam jābūt viena mācību gada garumā. 



24. Minimālais izglītojamo skaits Programmā ir 10 dalībnieki. Izņēmuma gadījumos, 

pamatojoties uz  Izglītības iestādes vai Personas motivētu iesniegumu Komisijai, dalībnieku 

skaits Programmā var būt mazāks. 

25. Atbalstīto Programmu pedagogiem darba samaksu aprēķina attiecīgā Izglītības iestāde 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

VI Darbības pārraudzība un kontrole 

26. Par atbalstītās Programmas īstenošanu un Finansējuma izlietojumu atbildīgs ir Izglītības 

iestādes vadītājs vai Persona, pārraudzību veic Izglītības pārvalde. 

27. Izglītības iestāde vai Persona kārto normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju. 

28. Līdz katra mācību gada 20.jūnijam Izglītības iestāde vai Persona iesniedz Izglītības pārvaldē 

pašvērtējumu par Programmas īstenošanu un sasniegumiem novada, reģiona un valsts 

nozīmes pasākumos (4.pielikums). 

29. Ja Programma netiek īstenota atbilstoši iesniegtajam Programmas aprakstam, tajā nepiedalās 

noteiktais minimālais dalībnieku skaits vai tiek konstatēti citi pārkāpumi, Komisijai ir 

tiesības lemt par Finansējuma pārtraukšanu. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

2013.gada 28.novembra noteikumiem 

„Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu  

izglītības programmas Dobeles novadā” 

(lēmums Nr.338/13) 

 

 

 INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCES PIETEIKUMS 

LICENCES 

PIEPRASĪTĀJS  

 

 ADRESE  

 

TĀLRUŅA NUMURS  

   

E-PASTA ADRESE  

 

KONTAKTPERSONA  

 

LICENCĒJAMĀS 

PROGRAMMAS 

NOSAUKUMS 

 

 

PROGRAMMAS 

ĪSTENOTĀJA 

PEDAGOGA VĀRDS, 

UZVĀRDS 

 

 

PROGRAMMAS 

APJOMS (ST./NED.) 
 

 

PROGRAMMAS 

ĪSTENOŠANAS 

VIETA (ADRESE) 

 

 

IESNIEGŠANAS 

DATUMS 
 IESNIEDZĒJA 

PARAKSTS 
 

 

  PARAKSTA 

ATŠIFRĒJUMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.pielikums 

2013.gada 28.novembra noteikumiem 

„Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu  

izglītības programmas Dobeles novadā” 

(lēmums Nr.338/13) 

 

 

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS UN 

LICENCĒŠANAS KOMISIJA 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE 

 

PROGRAMMAS 

ĪSTENOTĀJA 

PEDAGOGA VĀRDS, 

UZVĀRDS 

 

 

 ADRESE  

 

TĀLRUŅA NUMURS  

   

E-PASTA ADRESE  

 

 

PROGRAMMAS 

NOSAUKUMS 
 

 

 

PROGRAMMAS 

APJOMS (ST./NED.) 
 

 

PROGRAMMAS 

ĪSTENOŠANAS 

VIETA (ADRESE) 

 

 

IZSNIEGŠANAS 

DATUMS 
 

 

DERĪGUMA 

TERMIŅŠ 
 

 

 

 

KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS     _______________________ 

     
  paraksta atšifrējums 

 

 

 

 



3.pielikums 

2013.gada 28.novembra noteikumiem 

„Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu  

izglītības programmas Dobeles novadā” 

(lēmums Nr.338/13) 

 

Dobeles novada interešu izglītības pulciņa programma 

____________________________ (mācību gadam) 

 

1. Vispārīgā informācija 

Iestāde  

Pulciņa nosaukums  

Pulciņa skolotāja vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija (e-pasts, telefona nr.) 

 

Pulciņa skolotāja izglītība (iestādes 

nosaukums, kvalifikācija) 

 

Pulciņa skolotāja apmeklētie kursi, 

semināri interešu izglītības programmas 

realizēšanai (pēdējie 3 gadi) 

 

 

2. Interešu izglītības pulciņa nepieciešamība  

 

 

 

 

3. Interešu izglītības pulciņa programma  

Programmas īstenošanas mērķis  

 

Programmas īstenošanas galvenie 

uzdevumi 

 

 

 

 

Mērķauditorija  

Dalībnieku skaits  

Stundu skaits nedēļā (nodarbības ilgums 

40 min.) 

 

Nodarbību vieta  

Nepieciešamie resursi  

 

Plānotie rezultāti  

 

 

4. Programmas īstenošanas darba ( tematiskais) plāns 

Laiks 

(mēnesis) 
Tēmas nosaukums Nodarbību skaits 

  Teorētiskās Praktiskās Kopā 

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 

____________________________ 
datums 

Pulciņa skolotāja paraksts______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

2013.gada 28.novembra noteikumiem 

„Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu  

izglītības programmas Dobeles novadā” 

(lēmums Nr.338/13) 

 

 

 

 

Dobeles novada interešu izglītības pulciņa programmas pašvērtējums 

____________________________ (mācību gadam) 

 
Pulciņa skolotāja vārds, uzvārds  

Pulciņa nosaukums  

Stundu skaits nedēļā (nodarbības ilgums 

40 min.) 

 

Iestāde, kurā tiek īstenota programma  

Pulciņa skolotāja apmeklētie kursi, 

semināri, pieredzes apmaiņa šajā mācību 

gadā 

 

Programmas vērtējums (atbilstība 

plānotajam rezultātam, skatīt programmā) 

 

 

 

Aktivitātes un sasniegumi 

Izglītības iestādē  

 

Pagastā/ pilsētā  

 

Dobeles novadā  

 

Zemgales reģionā  

 

Valstī  

 

Starptautiskā mērogā  

 

 

Datums _______________________ 

 

 

 

Pulciņa skolotāja paraksts____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.11.2013.          Nr.339/13 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24 „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.24 „Grozījumi 

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

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

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

APSTIPRINĀTI 

 ar Dobeles novada domes 

2013.gada 28.novembra  lēmumu 

Nr.339/13 (protokols Nr.13 ) 

 

2013.gada 28.novembrī       Saistošie noteikumi Nr.24 

 

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.pnta otro daļu  

Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus: 

1. Svītrot noteikumu 5.punktu. 

2. Izteikt noteikumu 7.punktu jaunā redakcijā „7. Komisija lemj par palīdzības sniegšanu 

palīdzības reģistros iekļautajām personām, kā arī par dzīvojamo telpu, kuras nav 

nepieciešamas palīdzības reģistros iekļautajām personām atbilstoši likumā „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.un 14.pantā un šajos Noteikumos noteiktajam, 

izīrēšanu.” 

3. Izteikt noteikumu 9.punktu jaunā redakcijā: 

„9. 2.reģistrā Pašvaldības īpašumā esošas dzīvojamās telpas īrēšanai vispārējā kārtībā tiek 

reģistrētas: 

9.1. personas, kuras īrē Pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu, pilnībā nokārtojušas savas 

parādu saistības un guvušas regulārus un pietiekamus ikmēneša ienākumus, kas ļauj 

pretendēt uz  atbilstošas dzīvojamās telpas īri; 

9.2. personas, kurām turpmāk nav nepieciešams grupu dzīvokļa pakalpojums; 

9.3. trūcīgas un maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir invalīds 

vai vismaz viens nepilngadīgs bērns;  

9.4. trūcīgas un maznodrošinātas pensijas vecuma personas, 1.un 2.grupas invalīdi, kuriem 

nav apgādnieku.” 

4. Papildināt noteikumu 10.punktu ar 10.3. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā „10.3. 

ja invalīda ar kustību traucējumiem, kurš lieto riteņkrēslu, īrētā dzīvojamā telpa atrodas 

augstāk par pirmo stāvu bez vides pieejamības”; 

5. Papildināt noteikumu 10.punktu ar 10.4. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā „10.4. 

ja trūcīgai vai maznodrošinātai personai izīrētā dzīvojamā telpa ir atzīta par avārijas 

stāvoklī esošu.” 

6. Izteikt noteikumu 11.
1
 punktu jaunā redakcijā  „11.

1
 Ja dzīvojamās telpas nav 

nepieciešamas palīdzības sniegšanai, tad tās var tikt izīrētas kā dienesta dzīvojamā telpa 

pašvaldības un valsts iestāžu darbiniekiem, kuri nepieciešami valsts vai pašvaldību 

funkciju veikšanai, darbiniekiem ar nepieciešamajām specifiskajām zināšanām vai 
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izglītību, kā arī darbiniekiem uz darba komandējuma laiku kādā noteiktajā 

tautsaimniecības nozarē.” 

7. Izteikt 11.3. apakšpunktu jaunā redakcijā „11.3. atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma 

personas 1. un 2.grupas invalīdi, kuriem nav apgādnieku, vai personas ar smagu, 

prognostiski nelabvēlīgu saslimšanu vai stabilām slimības vai traumas sekām, kuras 

pamatojis attiecīgās medicīnas nozares speciālists vai ģimenes ārsts.”  

8. Izteikt  noteikumu 14.9.apakšpunktu jaunā redakcijā „14.9. uzņēmuma apliecinājums par 

nepieciešamību tās darbinieku  nodrošināt ar dzīvojamo telpu.” 

9. Papildināt noteikumu 14.punktu ar 14.10.apakšpunktu šādā redakcijā „14.10. sociālā 

dienesta atzinums par nepieciešamību personu pārvietot uz atsevišķu dzīvojamo telpu.” 

10. Papildināt noteikumu 14.punktu ar 14.11.apakšpunktu šādā redakcijā „14.11.  uzņēmuma 

rakstisks rīkojums par  darbinieka komandējumu un  garantijas vēstule.” 

11. Papildināt noteikumu 14.punktu ar 14.12.apakšpunktu šādā redakcijā „14.12. Pašvaldības 

būvvaldes atzinums par dzīvojamās telpas stāvokli.” 

12. Papildināt noteikumu 14.punktu ar 14.13.apakšpunktu šādā redakcijā „14.13. ģimenes 

ārsta atzinums. ” 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu 

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

Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” normām, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem 

ir noteikusi kārtību, kādā sniedzama palīdzība novada 

iedzīvotājiem nodrošināšanai ar dzīvojamajām telpām. 

Sakarā ar to, ka pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu 

īpatsvars pret pašvaldības palīdzības saņemšanai rindā 

reģistrēto personu skaitu ir pietiekami liels, kā arī ir 

pieprasījums īrēt dzīvojamās telpas, pašvaldībai ir iespējas 

paplašināt personu loku, kurām sniedzama palīdzība 

dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

2.Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu 9.punkts un 10.punkts izteikti jaunā 

redakcijā, nosakot plašāku personu loku, kuras var pretendēt 

uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Noteikts, ka, ja dzīvojamās telpas nav nepieciešamas 

palīdzības sniegšanai, tad tās varēs izīrēt kā dienesta 

dzīvojamo telpu vai uz darba komandējuma laiku. Tādejādi 

pašvaldībai piesaistot darbiniekus ar nepieciešamājām 

specifiskajām zināšanām vai speciālo izglītību, kā arī 

lietderīgi izmantojot un apsaimniekojot pašvaldības īpašumā 

esošos neizīrētos dzīvokļus. Attiecīgi ir precizētas vairākas 

citas noteikumu normas. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav attiecināms 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējiem būs iespēja piesaistīt darbā speciālistus ar 

specifiskām zināšanām un speciālo izglītību no citām 

pašvaldībām, jo būs iespēja tos nodrošināt ar dzīvojamo 

telpu, kā arī varēs piedāvāt dzīvojamās telpas darbiniekiem 

uz komandējuma laiku. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un 

nemaina personām veicamo darbību līdzšinējo kārtību. 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Ir notikušas sarunas ar pašvaldības un valsts iestāžu un 

komercsabiedrību pārstāvjiem. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.340/13 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.67/3 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā” 

 

 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 6.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.67/3 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā”, aizstājot 1.punktā: 

1.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 10,40“  ar skaitli un vārdu „14,80 euro“; 

1.2. apzīmējumu un skaitli „Ls 5,23“  ar skaitli un vārdu „7,44 euro“; 

1.3. apzīmējumu un skaitli „Ls 3,42“  ar skaitli un vārdu „4,87 euro“; 

1.4. apzīmējumu un skaitli „Ls 1,75“  ar skaitli un vārdu „2,49 euro“. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 
 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.341/13 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.293/17 

„Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” 

 

Saskaņā ar „Par dzīvojamo telpu īri” 11
1
.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

1.Izdarīt Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.293/17 „Par pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” šādus grozījumus: 

1.1.aizstāt 1.1.1.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,07 Ls“  ar skaitli un vārdu 

„0,10 euro“; 

1.2.aizstāt 1.1.2.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,05 Ls“  ar skaitli un vārdu 

„0,07 euro“; 

1.3.aizstāt 1.1.3.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,03 Ls“  ar skaitli un vārdu 

„0,04 euro“. 

 

2.Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.342/13 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 25.novembra  

lēmumā Nr.315/18 „Par uztura vērtības noteikšanu” 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 2100.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 

27.oktobra noteikumu Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punktu, ņemot vērā Centrālās Statistikas pārvaldes aprēķināto 

iztikas minimumu vienam iedzīvotājam, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumā Nr.315/18 

„Par uztura vērtības noteikšanu” un aizstāt 1.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 

120,00” ar skaitli un vārdu „170,00 euro”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.11.2013.         Nr.343/13 

 

 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.11 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos  

noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm 

un politiski represētām personām”“ precizēšanu 
 

Saskaņā Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

1. APSTIPRINĀT pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi 

Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles 

novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”“ precizēto redakciju 

(pielikumā). 

 

2. Atcelt Dobeles novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.233/10 „Par Dobeles novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 

31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm 

un politiski represētām personām”“ apstiprināšanu“. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 
APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.233/10  

(protokols Nr.10)  

Precizēti ar 2013.gada 28.novembra lēmumu 

Nr.343/13 

 

 

Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11  

 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12  

„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12  „Par 

Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām” šādus 

grozījumus:  

 

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00“ ar skaitli un vārdu 

„30,00 euro“. 

1.2.  aizstāt saistošo noteikumu 7.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00“ ar skaitli un vārdu 

„72,00 euro“. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.11.2013.          Nr.344/13 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par atvieglojumu 

piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā’” apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi 

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 

atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā” 

(pielikumā). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.344/13 

 

2013.gada 28.novembrī      Saistošie noteikumi Nr.25 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos  

noteikumos Nr. 14 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Dobeles novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par nekustama īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu 

 
 

1. Izdarīt Dobeles novada pašvaldības  2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos  Nr.14 „Par 

atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā“ šādus 

grozījumus:  

1.1. svītrot 2.2.apakšpunktu; 

1.2. aizstāt 4.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 15,00“ ar skaitli un vārdu „21,34    

euro“; 

1.3. aizstāt 4.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 5000,00“ ar skaitli un vārdu „7114,36  

euro“; 

1.4. svītrot 5.punktā skaitli „2.2.“; 

1.5. svītrot 7.1. un 7.3.apakšpunktu; 

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 7.
1 

punktu šādā redakcijā: 

„7.
1 

Personām, kuras minētas saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktā, nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumus piešķir, pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldības Sociālā 

dienesta informācijas sistēmas datiem.“; 

1.7. Svītrot 8.4.apakšpunktu; 

1.8. Svītrot 11.punktu. 

 

2. Saistošo noteikumu 1.2. un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu  

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos  

noteikumos Nr. 14 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Dobeles novadā” 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija 

lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī, 

nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro 

ieviešanai. 

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai. 

Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta 

saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu. 

Svītroti vairāki aktualitāti zaudējušie noteikumu punkti,  

saistībā ar to izdarīti attiecīgi labojumi vairākos punktos, 

noteikumi papildināti ar 7.
1 

punktu, kas precizē informācijas 

iegūšanu par 2.1. apakšpunktā minētajām personām, kuras 

pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu.  

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro 

izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas 

kurss no latiem uz euro. 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav ietekmes 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav ietekmes 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.11.2013.          Nr.345/13 

 

 

Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas  

plāna 2014.-2020.gadam izstrādi 

 

Sakarā ar Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007.-2013.gadam 

darbības termiņa beigšanos, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10.panta otro un 

trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Deleģēt Jelgavas pilsētas pašvaldībai Zemgales reģionālā atkritumu 

apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādi, nodrošinot Dobeles novada 

pašvaldības iesaisti plāna izstrādē. 

2. Apstiprināt Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-

2020.gadam izstrādes darba uzdevumu (pielikumā). 

3. Atbildīgo par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-

2020.gadam izstrādi Dobeles novada pašvaldībā noteikt izpilddirektoru Agri Vilku. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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         Pielikums 

Dobeles novada domes  

2013.gada 28.novembra 

lēmumam Nr.345/13 

 

 

DARBA UZDEVUMS 

Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu 

apsaimniekošanas plāna izstrādei 2014.-2020.gadam 

 
 

1.Darba mērķis: 

 
 Veikt Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 

izstrādi 2014.-2020.gadam atbilstoši darba uzdevumam. 

 
2.Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna nepieciešamība, mērķi 

 
Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna nepieciešamību nosaka „Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” III nodaļa un 2011.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.564 

„Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu 

rašanās novēršanas programmu”, kur noteikts plāna saturs, tā apspriešanas un apstiprināšanas 

kārtība. Esošais Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas 

plāns ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim. Ir nepieciešams izstrādāt jaunu atkritumu 

apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam. 

 

Atkritumu apsaimniekošanas plāna mērķi ir: 

 Samazināt atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un 

nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, 

izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos 

tehniskos paņēmienus, resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un 

ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu; 

 

Attiecībā uz jau  radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka: 

 atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai; 

 lielākā daļa atkritumu tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši 

izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts) vai 

nekaitīgā formā; 

 apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un atkritumi 

tiek iznīcināti vai apglabāti cilvēku veselībai un videi drošā veidā; 

 atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām. 

 

Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas prasības 

minētajā prioritārajā secībā: 

1. jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā, jāattīsta tīrās tehnoloģijas; 

2. jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība; 

3. jāveicina atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai; 

4. atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija; 

5. atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā 

arī personu manta; 

6. jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī 

jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija. 



3.Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā iekļaujamā informācija 

 
1. Zemgales atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums. 

2. Atkritumu apsaimniekošanas reģionā radīto atkritumu daudzuma un sastāva prognoze 

līdz 2020.gadam. 

3. Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007.-2013.gadam izpildes 

novērtējums. 

4. Darbības virzieni, kas jāveic, lai uzlabotu atkritumu sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, to pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, neradot draudus videi. 

5. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība reģionā. 

6. Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 

nepieciešamais finansējums un tā avoti, tai skaitā, izveidotās atkritumu apsaimniekošanas 

infrastruktūras uzturēšanas izmaksas. 

7. Reģionālā apsaimniekošanas plāna atbilstība normatīvajiem aktiem un informācija par 

to, kādā veidā plānā iekļautie pasākumi veicinās normatīvajos aktos noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

 

4.Sabiedrības informēšana 

 
 Veikt sabiedrības informēšanu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 

 

5.Plānošanas dokumenta izstrādes laika grafiks 

 
Nr.p.k. Veicamie pasākumi Termiņi 

1. Sabiedrības informēšana par 

plānošanas dokumenta izstrādes 

uzsākšanu 

Pēc pašvaldību lēmumu pieņemšanas 

2013.gada 4.ceturksnis 

2. 1.redakcijas izstrāde 2014.gada 1.ceturksnis 

3. 1.redakcijas apstiprināšana un 

sabiedriskā apspriešana 

2014.gada 1.ceturksnis 

4. Plāna aktualizācija un priekšlikumu 

iestrāde 

2014.gada 1.ceturksnis 

5. Plāna apstiprināšana 2014.gada 2.ceturksnis 
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28.11.2013.          Nr.346/13 

 

 

 

Par Dobeles novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma Nr.289/12 „Par īpašumu 

apvienošanu” precizēšanu 

 

 

 

 Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu un Administratīvā 

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Precizēt Dobeles novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.289/12 „Par īpašumu 

apvienošanu” un izteikt to šādā redakcijā: 

 

„ATĻAUT apvienot nekustamos īpašumus „Martas”, kadastra numurs 46460030184, 

platība 0,20 ha un „Rasiņas”, kadastra numurs 46460030149, platība 0,21 ha, kas atrodas Auru 

pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 0,41 ha platībā (lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101) 

nosaukumu „Rasiņas”, Auru pagasts, Dobeles novads.” 

 

 

  

 

Priekšsēdētājs                                                                                A.SPRIDZĀNS 
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