
 
 

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 

27.06.2013.           Nr.7 

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.04 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, IVARS BRIKMANIS, IVARS CIMERMANIS, 

ALDIS CĪRULIS, SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, JĀNIS 

KUKŠA, EDGARS LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, 

VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS 

STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: EDĪTE KAUFMANE - iemesls: atrodas 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, galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja 

AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Komunālās 

nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, sabiedrisko 

attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, datortīklu administrators GINTS DZENIS,  iedzīvotāja Ilze 

Māra KALNIŅA, laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 1 papildus jautājumu: 

„Par deputāta Jāņa Kukšas pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa”, uzaicina deputātus balsot par 

papildus jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā. 

 

Deputāti ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par deputāta Jāņa Kukšas pilnvaru 

izbeigšanos pirms termiņa” domes sēdes darba kārtībā. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 
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Darba kārtība: 

 

1 (163/7) Par nekustamā īpašuma „Kalnapunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu   

2 (164/7) Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

3 (165/7) Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

4 (166/7) Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

5 (167/7) Par īpašumu apvienošanu 

6 (168/7) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tābari”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

7 (169/7) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

8 (170/7) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 „Akācijās 8”, Akācijās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

9 (171/7) Par grozījumiem  2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.122/4 „Par projekta iesnieguma 

„Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novadā” iesniegšanu“ 

10 (172/7) Par projekta „Dobeles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

energoefektivitātes uzlabošana” iesnieguma iesniegšanu 

11 (173/7) Par aizņēmumu Valsts kasē 

12 (174/7) Par Valsts kases aizdevuma procentu likmju maiņu 

13 (175/7) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

14 (176/7) Par grozījumiem atsevišķos Dobeles novada domes lēmumos   

15 (177/7) Par Dobeles novada administratīvās  komisijas izveidošanu 

16 (178/7) Par Dobeles novada administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas 

izveidošanu 

17 (179/7) Par Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata  

18 (180/7) Par deputāta Ivara Brikmaņa pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

19 (181/7) 

papildus 

Par deputāta Jāņa Kukšas pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma „Kalnapunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalnapunkas”, Annenieku pagastā 

sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.163/7 

pielikumā)  

 

 



 

 

 

2. 

Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

 

      ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederoša 

apbūvēta zemesgabala Jāņa Čakstes ielā 2, Dobelē daļas 2690 kv.m. platībā iznomāšanu uz 10 

gadiem SIA „Dobeles sēklas” komercdarbības veidošanai, nosakot zemesgabala nomas maksu un 

nodokļu samaksu likumos noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, Dobeles novada 

dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.164/7 pielikumā)  

 

 

3. 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

      ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nedzīvojamās telpas 

Zaļā ielā 22, Dobelē 51,04 kv.m. platībā nodošanu uz 10 gadiem bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai  biedrībai „Taurenīši” bērnu attīstības centra izveidei, atzīstot par 

spēku zaudējušu novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par nedzīvojamās telpas Zaļā ielā 

22, Dobelē, Dobeles novadā nomu”. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo daļu, Dobeles novada 

dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.165/7 pielikumā)  

 

 

4. 

Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par piekrišanas došanu 

Dānijas pilsonim iegūst īpašumā zemesgabalu „Lielpūces”, Naudītes pagastā 8,3 ha platībā un 

informē, ka noteikumi, kas reglamentē  Eiropas savienības dalībvalstu pilsoņu tiesības iegūt 

īpašumā zemi lauku apvidos, ir izpildīti. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma noteikumiem, un 

ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā minētie ierobežojumi, un Administratīvā procesa likuma 



65.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.166/7 

pielikumā)  

 

5. 

Par īpašumu apvienošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par divu blakus esošu 

nekustamo īpašumu Ausmaņa ielā 4B ar platību 0,7954 ha un Ausmaņa ielā 4M ar  platību 0,2458 

ha Jaunbērzes pagastā apvienošanu vienā īpašumā  un adreses piešķiršanu jaunizveidotajam 

īpašumam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.167/7 pielikumā)  
 

6. 

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

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma „Tābari”, Krimūnu pagastā un uz tā esošās dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļu 

īpašumiem 173,9 kv.m. platībā un palīgēkas  atsavināšanu, par noteikto nosacīto cenu pārdodot to 

dzīvokļu īrniecei, ņemot vērā Īpašuma privatizācijas komisijas lēmumu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

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, 5. panta pirmo daļu, 8. panta trešo daļu un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome 

ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.168/7 pielikumā)  

 

7. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā ar platību 

45,2 kv.m. atsavināšanu, par noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei, ņemot vērā 

Dzīvokļu komisijas un Īpašuma privatizācijas komisijas lēmumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

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 

un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, 



I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.169/7 

pielikumā)  

 

 

8. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 „Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma  trīsistabu dzīvokļa Nr.16 „Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā  66,8 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma  domājamās daļas atsavināšanu, uzdodot 

pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt 

nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

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 septīto daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.170/7 pielikumā)  

 

 

9. 

Par grozījumiem  2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.122/4 „Par projekta iesnieguma „Bikstu 

kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novadā” iesniegšanu“ 

 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par to, ka nepieciešams 

izdarīt grozījumu novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.122/4 „Par projekta iesnieguma 

„Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novadā“ iesniegšanu“. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un veiktās tirgus 

izpētes projektā „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novadā“ rezultātiem, Dobeles 

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.171/7 pielikumā)  

 

 

10. 

Par projekta „Dobeles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

energoefektivitātes uzlabošana” iesnieguma iesniegšanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta „Dobeles 

novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana” iesniegumu 

konkursa „Siltumnīcefekta emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” otrajā kārtā, sniedz informāciju par projekta finansējumu un plānotajām 

aktivitātēm. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par plānoto gaismas objektu – gaismekļu un stabu 

skaitu Skolas ielā. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 

2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finasēto projektu 

atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” 9.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.172/7 pielikumā)  

  

 

11. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA  par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei atļauju 2013.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē 146 047 LVL apmērā 

Dobeles sākumskolas ēkas renovācijai, informē par plānoto aizņēmuma atmaksas termiņu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un 

finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par Valsts budžetu 2013.gadam” 20.panta 3.punktu, 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.173/7 pielikumā)  

 

 

12. 

Par Valsts kases aizdevuma procentu likmju maiņu 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA  par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar lūgumu Valsts kasei mainīt aizdevuma procentu likmi vienpadsmit 

noslēgtiem aizņēmumu līgumiem, informē, ka jaunā likme ir mazāka par līgumos noteikto, līdz ar 

to tiks ietaupīti pašvaldības budžeta līdzekļi. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 3.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.63 „Valsts 

aizdevuma izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”, Finanšu ministrijas 2010.gada 29.decembra 

rīkojumu Nr.733 „Par pašvaldībām izsniegto valsts aizdevumu nosacījuma maiņu”, Dobeles 

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.174/7 pielikumā)  

 



13. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu – neizīrēta vienistabas dzīvokļa  Nr.1 „Oliņas”, Bikstu pagastā 33,7 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas, neapbūvēta 

zemesgabala „Pokaiņi 401”, Krimūnu pagastā 0,062 ha platībā,  neapbūvēta zemesgabala 

„Pīpenes”, Auru pagastā  0,73 ha platībā,  neapbūvēta zemesgabala „Vidiņi”, Auru pagastā 0,5 ha 

platībā un  neapbūvēta zemesgabala „Auziņas”, Bikstu pagastā 0,78 ha platībā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā, 

likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 16 

balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.175/7 pielikumā)  

 

 

14. 

Par grozījumiem  atsevišķos Dobeles novada domes lēmumos   
 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto lēmuma projektu 

par domes izveidoto komisiju sastāva precizēšanu. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē, ka jautājums skatīts Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē 2013.gada 26.jūnijā un ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.176/7 pielikumā)  

 

 

15. 

Par Dobeles novada administratīvās  komisijas izveidošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto lēmuma projektu 

par novada administratīvās komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu, paskaidro, 

ka saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu administratīvā komisija tiek izveidota uz 

domes pilnvaru laiku. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 1 (V.REINFELDS),  ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.177/7 pielikumā)  

 

 

 

 



16. 

Par Dobeles novada administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas izveidošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto lēmuma projektu 

par novada administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas izveidošanu,  paskaidro, ka 

saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu administratīvās komisijas bērnu lietu 

apakškomisija var tikt izveidota uz domes pilnvaru laiku. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

administratīvo pārkāpumu kodeksa 207., 210.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 16 

balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.178/7 pielikumā)  

 

 

17. 

Par Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata  

 

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par sagatavoto lēmuma 

projektu par Gunta Safranoviča atbrīvošanu no Izglītības pārvaldes vadītāja amata.   

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, vai 28.jūnijā Guntim ir vai nav jābūt darbā.  

ANDREJS SPRIDZĀNS atbild, ka 28.jūnijs ir Gunta Safranoviča pēdējā darba diena. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Dobeles novada 

Izglītības pārvaldes nolikuma 10.punktu, Darba likuma 100.panta ceturto daļu, 128.panta pirmo 

daļu, Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikuma 7.1.punktu, Dobeles novada dome ar 16 

balsīm PAR – (I.AUDERS, I.BRIKMANIS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.179/7 pielikumā)  

 

 

18. 

Par deputāta Ivara Brikmaņa pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

 

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par saņemto deputāta Ivara 

Brikmaņa iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un lūdz novada domi apstiprināt sagatavoto 

lēmuma projektu par Dobeles novada domes deputāta Ivara Brikmaņa pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (I.BRIKMANIS) NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.180/7 pielikumā)  

 

 

 

 

 



19. 

Par deputāta Jāņa Kukšas pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

 

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par saņemto deputāta Jāņa 

Kukšas iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un lūdz novada domi apstiprināt sagatavoto 

lēmuma projektu par Dobeles novada domes deputāta Jāņa Kukšas pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, J.KUKŠA, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, 

K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.181/7 pielikumā)  

 

 

Sēde slēgta plkst.15.45. 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 25.jūlijā, plkst.14.00 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(02.07.2013.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(02.07.2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.06.2013.             Nr.163/7 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Kalnapunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 18.jūnijā saņemto Xxxx Xxxxxx, 

personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalnapunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra numuru 4642 006 0014 48,2 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto 

zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Kalnapunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

īpašums „Kalnapunkas”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0014, 

platība 48,2 ha, 1996.gada 21.maijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.48 uz Xxxx Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Kalnapunkas” ar kadastra numuru 4642 006 0014, 48,2 ha 

platībā divās zemes vienībās. 

 

3. Īpašuma „Kalnapunkas” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 23.maija lēmumu Nr.17. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 2013.gada 

4.jūnijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

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

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

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

 

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

„Kalnapunkas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4642 006 0014.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 43,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 4,8 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība. 

mailto:dome@dobele.lv


 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 43,4 ha: 

3.1.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.1.2.  110410 – ceļa servitūta teritorija. 

             

3.2. zemes vienībai ar platību 4,8 ha: 

3.2.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

  

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                   A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.06.2013.             Nr.164/7 

 

 

Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu 

 

     Izskatot Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 5.jūnijā saņemto SIA „Dobeles sēklas” 

iesniegumu par apbūvēta zemesgabala Jāņa Čakstes ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā daļas nomu un 

pievienoto Zemesgrāmatu apliecību par īpašuma tiesībām uz ēku veikals – serviss Jāņa Čakstes 

ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu un Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt uz 10 gadiem SIA „Dobeles sēklas”, reģistrācijas Nr.58503004621, juridiskā 

adrese: Brīvības iela 10B, Dobele, Dobeles novads, apbūvēta zemesgabala Jāņa Čakstes 

ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums 4601 008 3215) daļu 2690 kv.m. 

platībā komercdarbības veidošanai. 

2. NOTEIKT zemesgabala nomas maksu 1,5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības. 

3. PAPILDUS nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 

īpašuma nodokli 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 

 

27.06.2013.             Nr.165/7 

 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

     Izskatot Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 19.jūnijā saņemto biedrības „Taurenīši”, 

reģistrācijas Nr.40008192856, juridiskā adrese: Garozas iela 36-48, Jelgava, iesniegumu par 

nedzīvojamās telpas Zaļā ielā 22, Dobelē, Dobeles novadā, 51,04 kv.m. platībā nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā un saņemto Valsts Ieņēmumu dienesta 2013.gada 17.maija lēmumu Nr.8.5-

11/L-12769 „Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Taurenīši” un 

saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. NODOT uz 10 gadiem bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Taurenīši”, reģistrācijas 

Nr. 40008192856, juridiskā adrese: Garozas iela 36-48, Jelgava, nedzīvojamo telpu Zaļā 

ielā 22, Dobelē, Dobeles novadā, Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē „Spodrītis” 

(kadastra apzīmējums 4601 012 4327 001)  51,04 kv.m. platībā bērnu attīstības centra 

izveidei. 

2.  Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par 

nedzīvojamās telpas Zaļā ielā 22, Dobelē, Dobeles novadā nomu”. 
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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 

 

27.06.2013.             Nr.166/7 

 

 

Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

 

Dobeles novada pašvaldība 2013.gada 7.jūnijā ir saņēmusi Dānijas pilsoņa Xxxxxx 

Xxxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu dot 

piekrišanu zemesgabala „Lielpūces”, kas atrodas Naudītes pagastā, Dobeles novadā iegūšanai 

īpašumā. 

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

Iesniegumam pievienota nekustamā īpašuma zemesgrāmatu apliecības kopija un darījuma 

akts – 2013.gada 5.jūnijā noslēgts pirkuma līgums, saskaņā ar kura nosacījumiem nekustamā 

īpašuma „Lielpūces”, kas atrodas Naudītes pagastā Dobeles novadā, īpašnieks Xxxx Xxxxxxxx, 

dzīvo xxxxxxxxx, pārdod Xxxxxx Xxxxxxxx zemesgabalu 8,3 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 

46800010148. Atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā, nekustamais īpašums „Lielpūces”, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 46800010075, sastāv no zemesgabala ar platību 

8,3 ha un saskaņā ar Dobeles novada Naudītes pagasta teritorijas plānojumu minētā nekustamā 

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

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta noteikumi. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka pārejas posmā 

no 2004.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim zemi var iegūt īpašumā saskaņā ar Civillikumu un 

citiem likumiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā 

kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs 

gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību. 

 Iesniedzējs raksta, ka līdz šim Latvijā ir aktīvi nodarbojies ar lauksaimniecību, būdams SIA 

„Agro Duo”, kuras pamatdarbības veids ir graudaugu un citu neklasificētu lauksaimniecības 

kultūru audzēšana, lauksaimnieciskie pakalpojumi, lopkopība u.c., valdes priekšsēdētājs jau no 

2005.gada 15.aprīļa, un Dānijas kapitālsabiedrības Agro Duo ApS, kurai 100% pieder SIA „Agro 

Duo”, dalībnieks ar 50% kapitāla daļām. Iesniegumam pievienota izdruka no Lursoft datu bāzes. 

Xxxxxx Xxxxxxxxx vēlas uzsākt individuālu lauksaimniecisko darbību kā 

pašnodarbinātais zemnieks un šajā sakarā ir veicis nepieciešamās sagatavošanās darbības, tai skaitā 

uzsācis vairāku īpašumu apsaimniekošanu, iegādājies lauksaimniecības tehniku, kā arī nopircis 

vairākus  zemes īpašumus. Iesniedzējs apliecina, ka, būdams SIA „Agro Duo” dalībnieks un valdes 

loceklis, ir ieguvis nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai sekmīgi nodarbotos ar graudkopību 

individuāli un viņam ir atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība. 

Pamatojoties uz 2005.gada 14.novembra pirkuma līgumu, iegādāts dzīvokļa īpašums 

xxxxxxxxxxxxxxxx, kas arī ir iesniedzēja faktiskā dzīvesvieta. Apliecinājumam pievienota 

zemesgrāmatu apliecības kopija. Imigrācijas likuma 5.pants nosaka, ka ārzemniekam ir tiesības 

uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas 

dienas, ja viņš saņēmis vīzu, pamatojoties uz šā likuma 11.panta otro daļu, vai uzturēšanās atļauju. 

Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumu Nr.586 „Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo 

un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices 
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Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi”, kas izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 

69.pantu, 12.punktā noteikts, ka Savienības pilsonis un viņa ģimenes loceklis ir tiesīgs ieceļot un 

uzturēties Latvijas Republikā līdz 90 dienām, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, ja viņam ir 

derīgs ceļošanas dokuments. Savukārt, noteikumu 18.punktā noteikts, ja Savienības pilsonis vēlas 

uzturēties Latvijas Republikā ilgāk nekā 90 dienas, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, viņš 

reģistrējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un saņem reģistrācijas apliecību. Atbilstoši 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta pirmās daļas 3.punktam, pienākums deklarēt dzīvesvietu 

ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas 

pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas 

apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību. Ievērojot iepriekš teikto, secināms, ja ārvalstniekam 

Latvijā ir pastāvīga dzīvesvieta, tad viņam vietējā pašvaldībā vai Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldē jāveic savas dzīvesvietas deklarācija. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

Dobeles nodaļas 2007.gada 28.augusta lēmumu Nr.72 Xxxxxxx Xxxxxxxxx izsniegta reģistrācijas 

apliecība Nr.115000106. Saņemot reģistrācijas apliecību, Xxxxxx Xxxxxxxx mutiski deklarējis 

savu dzīvesvietu xxxxxxxxxxx. 

Kā turpmāko iegūtā nekustamā īpašuma „Lielpūces”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 

izmantošanas mērķi iesniedzējs norāda  lauksaimniecisko darbību. 

Ievērojot iepriekš teikto, secināms, ka iestājušies visi likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.panta trešajā daļā minētie apstākļi, lai pašvaldība dotu piekrišanu Xxxxx Xxxxxxxx 

iegūt īpašumā zemi. 

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

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

mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma noteikumiem, un 

ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā minētie ierobežojumi, un Administratīvā procesa likuma 

65.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist, ka Xxxxx Xxxxxxxxxx iegūst īpašumā zemesgabalu „Lielpūces”, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0075, platība 8,3 ha. 

2. 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 

 

27.06.2013.             Nr.167/7 

 

Par īpašumu apvienošanu 

 

 

       Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

ATĻAUT apvienot nekustamos īpašumus Ausmaņa ielā 4B, kadastra numurs 4668 003 

0659, platība 0,7954 ha un Ausmaņa ielā 4M, kadastra numurs 4668 003 0683, platība 0,2458 ha, 

kas atrodas Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam 

īpašumam 1,0412 ha platībā ar kadastra numuru 4668 003 0659 (lietošanas mērķis – 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003) adresi Ausmaņa iela 4B, Jaunbērze, 

Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads. 
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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 

 

27.06.2013.             Nr.168/7 

 

 

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

atsavināšanu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 29.aprīlī saņemts Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx 

ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Tābari”, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošo dzīvojamo māju ar 6 dzīvokļu īpašumiem 173,9 kv.m. 

platībā un palīgēku - kūti. 

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

       Nekustamais īpašums - zemesgabals „Tābari”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar 

kadastra Nr.4672 008 0048 0,3 ha platībā un uz tā esošā dzīvojamā māja ar 6 dzīvokļu īpašumiem 

un palīgēka - kūts reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0005 6835 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

    Dzīvojamo telpu īres līgums par augstāk minētajā dzīvojamajā mājā esošo 6 dzīvokļu īri 

noslēgts ar Xxxx Xxxxxx. Ierosinājumam atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu pievienota 

notariāli apstiprināta īrnieces un ģimenes locekļu vienošanās par īrēto dzīvokļu iegūšanu īpašumā. 

     Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 1730,00 (viens 

tūkstotis septiņi simti trīsdesmit lati). Dobeles novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija 

noteikusi nekustamā īpašuma „Tābari”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā nosacīto cenu Ls 

2700,00. 

   

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

5.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta trešo daļu un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - zemesgabalu  „Tābari”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

ar kadastra apzīmējumu 4672 008 0048 un uz tā esošo dzīvojamo māju ar 6 dzīvokļu 

īpašumiem un palīgēku - kūti Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.  

  

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 2700,00 (divi 

tūkstoši septiņi simti lati).  

 

 

     

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 

 

27.06.2013.             Nr.169/7 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

        Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā, īrnieces Xxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā īrēto divistabu 

dzīvokli ar kopējo platību 45,2 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja SIA „VCG ekspertu grupa” veikto 

nekustamā īpašuma vērtējumu Ls 900,00, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli  Nr.2 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 45,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 452/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Xxxxx 

Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.  

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 1400,00 

(viens tūkstotis četri simti lati).  
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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 

 

27.06.2013.             Nr.170/7 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 „Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

          Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.16 „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.16 „Akācijās 8” platība ir 66,8 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts. 

 

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 1100,00 (viens tūkstotis 

viens simts lati). 

        

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

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

 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – trīsistabu dzīvokli  Nr.16 „Akācijās 8”, 

Akācijās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 66,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 668/13522 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 2200,00 (divi 

tūkstoši divi simti lati). 

  3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.06.2013.             Nr.171/7 

 

 

Par grozījumiem  2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.122/4 „Par projekta iesnieguma „Bikstu 

kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novadā” iesniegšanu“ 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un veiktās tirgus 

izpētes projektā „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novadā“ rezultātus, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.122/4 „Par projekta 

iesnieguma „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novadā“ iesniegšanu“ šādus 

grozījumus: 

 

Izteikt 1.punktu jaunā redakcijā: 

 

„1. Iesniegt projekta „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novada Bikstu 

pagastā” (turpmāk – projekts) iesniegumu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā projektu 

iesniegumu atlases 7.kārtā Dobeles  rajona partnerības stratēģijas 2009.-2013.gadam pasākumam 

„Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”, nosakot kopējo projekta finansējumu 12 081,37 LVL ar pievienotās vērtības nodokli, 

t.sk., ELFLA finansējums – 8 986,14 LVL, kas sastāda 90% no projekta attiecināmo izmaksu 

summas, Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 3 095,23 LVL.“ 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                A.SPRIDZĀNS 
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Informatīvais pielikums 

 

Projekta nosaukums 

 

„Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija Dobeles novadā” 

 

Projekta ieviešana: 

29.07.2013. – 31.12.2013. (5 mēneši) 

 

Projekta īstenotājs: 

Dobeles novada pašvaldība  

 

Projekta izmaksas: 

Kopējais projekta finansējums  12 081,37 LVL. 

 

Projekta attiecināmās izmaksas 9 984,60LVL, tajā skaitā: 

1) ELFLA finansējums 90% apmērā: 8 986,14 LVL; 

2) Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā: 998,46 LVL. 

 

Projekta neattiecināmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodoklis 21% no kopējām projekta 

izmaksām: 2 096,77 LVL. 

 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 

1) Veikt Bikstu kapličas vienkāršoto renovāciju; 

2) Labiekārtot kapličai pieguļošo teritoriju. 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.06.2013.             Nr.172/7 

 

Par projekta „Dobeles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

energoefektivitātes uzlabošana” iesnieguma iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 

2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finasēto projektu 

atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” 9.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projekta „Dobeles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

energoefektivitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts) iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finasēto projektu atklāta 

konkursa „Siltumnīcefekta emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” otrajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 65 000 LVL, t.sk., pievienotās 

vērtības nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 48 740 LVL, t.sk., Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansējums – 34 118 LVL, kas sastāda 70% no projekta kopējo attiecināmo 

izmaksu summas, Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 14 622 LVL, kas sastāda 30% no 

projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 16 260 LVL. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt finansējumu Dobeles novada pašvaldības 

budžetā. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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Informatīvais pielikums 

 

Projekta nosaukums 

 

„Dobeles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes 

uzlabošana” 

 

Projekta ieviešana: 

01.08.2013. – 31.08.2013. (1 mēnesis) 

 

Projekta ieviesējs: 

Dobeles novada pašvaldība  

 

Projekta kopējās izmaksas: 

Kopējais projekta finansējums  65 000 LVL (PVN ieskaitot). 

 

Projekta attiecināmās izmaksas stāda 48 740 LVL: 

- KPFI finansējums ir 70 % no kopējām attiecināmajām izmaksām – 34 118 LVL;  

- pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējums – 14 622 LVL.   

 

Projektā neattiecināmās izmaksas sastāda 16 260 LVL. 

 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: Gaismekļu un to balstu nomaiņa 7 Dobeles pilsētas ielās 

un iekšpagalmos, pārejot uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu: 

1. Zaļā iela - 12 gaismekļus un 12 stabus; 

2. Skolas iela - 5 gaismekļus un 1 stabu; 

3. Meža pr. - 18 gaismekļus un 15 stabus; 

4. Dainu iela - 13 gaismekļus un 3 stabus; 

5. Ozolu iela - 3 gaismekļus; 

6. Atmodas iela - 4 gaismekļus un 1 stabu; 

7. Ādama iela - 9 gaismekļus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.06.2013.             Nr.173/7 

 

 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un 

finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par Valsts budžetu 2013.gadam” 20.panta 3.punktu, 

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

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

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē 146 047 LVL apmērā investīcijām izglītības iestādē – Dobeles 

sākumskolas ēkas renovācijai (aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gads). Paredzēt 

aizņēmuma atmaksu, sākot ar 2014.gada jūliju, aizņēmumu atmaksāt līdz 2024.gada 

jūlijam. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

27.06.2013.             Nr.174/7 

 

Par Valsts kases aizdevuma procentu likmju maiņu 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 3.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.63 „Valsts 

aizdevuma izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”, Finanšu ministrijas 2010.gada 29.decembra 

rīkojumu Nr.733 „Par pašvaldībām izsniegto valsts aizdevumu nosacījuma maiņu”, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

Lūgt Valsts kasei aizdevuma procentu likmes maiņu, piemērojot aktuālo viena gada mainīgo likmi, 

šādiem aizdevumiem:  

  
1. Pamatkapitāla palielināšanai SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca", 

līgums Nr.A2/1/06/412, trančes Nr.P-200/2006, noslēgts 2006.gada 25.augustā 

(pārjaunojuma līgums Nr.A2/1/09/494/2009/63, trančes Nr.PN-1/2009, noslēgts 2009.gada 

21.septembrī),  

 

2. ERAF projekta „Jaunbērzes pagasta padomes sociālās dzīvojamās mājas Ausmaņa ielā 6 

rekonstrukcija siltumnoturības paaugstināšanai” īstenošanai, līgums Nr.A2/1/11/168, 

trančes Nr.P-90/2011, noslēgts 2011.gada 2.maijā, 

 

3. Dobeles pilsētas izglītības iestāžu daudzfunkcionālās sporta manēžas būvniecībai, līgums 

Nr.A2/1/06/136, trančes Nr.P-69/2006, noslēgts 2006.gada 18.aprīlī (vienošanās pie 

aizdevuma līguma Nr.A2/1/06/136-V/11/3, trančes Nr.P-69/2006, noslēgta 2011.gada 

16.maijā), 

 

4. Ēkas rekonstrukcijai Dobeles rajona Centrālās bibliotēkas iekārtošanai, Sporta skolas telpu 

renovācijai, līgums Nr.A2/1/08/472, noslēgts 2009.gada 25.septembrī (pārjaunojuma 

līgums Nr.A2/1/09/569, trančes Nr.PN-2/2009, noslēgts 2009.gada 14.oktobrī), 

 

5. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Izglītības iestāžu energoefektivitātes 

paaugstināšana Dobeles novadā” īstenošanai, līgums Nr.A2/1/10/441, trančes nr.P-

160/2010, noslēgts 2010.gada 18.jūnijā (vienošanās pie aizdevuma līguma 

Nr.A2/1/10/441-V/11/1, trančes Nr.P-160/2010, noslēgta 2011.gada 16.maijā), 

 

6. ERAF projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība” rekonstrukcija Upes ielā 14” 

īstenošanai, līgums Nr.A2/1/10/439, noslēgts 2010.gada 18.jūnijā (vienošanās pie 

aizdevuma līguma Nr.A2/1/10/439-V/11/2, trančes Nr.P-161/2010, noslēgta 2011.gada 

16.maijā, vienošanās pie aizdevuma līguma Nr.A2/1/10/439-V/12/3, trančes Nr.P-

161/2010, noslēgta 2012.gada 11.janvārī), 
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7. ERAF projekta „Vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukcija” īstenošanai, līgums 

Nr.A2/1/10/922, trančes Nr.P-455/2010, noslēgts 2010.gada 1.novembrī ( vienošanās pie 

aizdevuma līguma Nr.A2/1/10/922-V/11/1, trančes Nr.P-455/2010, noslēgta 2011.gada 

2.maijā, vienošanās pie aizdevuma līguma Nr.A2/1/10/922-V/12/2, trančes Nr.P-455/2010, 

noslēgta 2012.gada 11.janvārī), 

 

8. Projekta „Jaunbērzes pagasta Mežinieku pamatskolas sporta zāles – piebūves celtniecība” 

īstenošanas pabeigšanai, līgums Nr.A2/1/11/362, trančes Nr.P-208/2011, noslēgts 

2011.gada 4.jūlijā, 

 

9. ELFLA projekta „Ceļa Auri – Apgulde – Naudīte rekonstrukcija” īstenošanai, līgums 

Nr.A2/1/11/817, trančes Nr.P-492/2011, noslēgts 2011.gada 20.decembrī (vienošanās pie 

aizdevuma līguma Nr.A2/1/11/817-V/12/1, trančes Nr.P-492/2011, noslēgta 2012.gada 

11.janvārī), 

 

10. ELFLA projekta „Ceļa Auri – Apgulde – Naudīte rekonstrukcija” īstenošanai, līgums 

Nr.A2/1/12/150, trančes Nr.P-79/2012, noslēgts 2012.gada 14.maijā, 

 

11. Krimūnu pamatskolas logu un durvju nomaiņai, tautas nama zāles remontam (Krimūnu 

pamatskolas vecās ēkas telpas), Krimūnu un Akāciju ciematu ūdensapgādes sistēmu ūdens 

atdzelžotāju uzstādīšanai, P.Upīša dārza – muzeja ciemata kanalizācijas notekūdeņu 

sistēmas rekonstrukcijai, Krimūnu pamatskolas ēkas ieejas mezgla nomaiņai, Krimūnu 

ciemata katlu mājas siltumsistēmas mezglu nomaiņai, daudzdzīvokļu māju jumtu un 

koplietošanas telpu remontam (10 mājas), līgums Nr.A2/1/07/625, trančes Nr.P-376/2007, 

noslēgts 2007.gada 3.decembrī (vienošanās pie aizdevuma līguma Nr.A2/1/07/625-V/11/1, 

trančes Nr.P-376/2007, noslēgta 2011.gada 14.februārī). 

 

 

 

. 

 

 

 

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 

27.06.2013.             Nr.175/7 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā, 

likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa  Nr.1 „Oliņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 33,7 kv.m. platībā un 

pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 337/2609  domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un kūts, kadastra Nr.4654 005 0041 001 001 izsoles rezultātus un 

pārdot minēto īpašumu Xxxx Xxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu Ls 470,00; 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemesgabala „Pokaiņi 401”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,062 ha platībā, kadastra 

Nr.4672 009 0401 izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu  Xxxx Xxxxx, p.k.xxxxxx-

xxxxx, par nosolīto cenu Ls 1030,00 pirkuma līgumā nosakot samaksas termiņu līdz 

2016.gada 31.decembrim;  

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemesgabala „Pīpenes”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,73 ha platībā, kadastra Nr.4646 

008 0121 izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu Dobeles rajona Auru pagasta 

zemnieku saimniecībai „Arāji”, reģ.Nr.48501018589, par nosolīto cenu Ls 2030,00; 

4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemesgabala „Vidiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,5 ha platībā, kadastra Nr.4646 009 

0052 izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku 

saimniecībai „Arāji”, reģ.Nr.48501018589, par nosolīto cenu Ls 1280,00; 

5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemesgabala „Auziņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 0,78 ha platībā, kadastra Nr.4654 

005 0259 izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu Dobeles rajona Bikstu pagasta 

„Kokles” zemnieku saimniecībai, reģ.Nr.48501017901, par nosolīto cenu Ls 2550,00. 

 

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 

27.06.2013.             Nr.176/7 

 

Par grozījumiem  atsevišķos Dobeles novada domes lēmumos   
 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.105/8 „Par Dobeles novada apbalvošanas komisijas 

izveidošanu” 1.4. apakšpunktā aizstāt vārdus „Inese Didže” ar vārdiem „Edīte Kaufmane”; 

2. 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr. 87/8 „Par Dobeles novada dzīvokļu komisiju” 

1.1.apakšpunktā aizstāt vārdus „Kaspars Ļaksa - Dobeles novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks” ar vārdiem „Guntis Safranovičs - Dobeles novada domes deputāts”, svītrot 1.2. 

apakšpunktu. Papildināt lēmumu ar 1.2.
1 

apakšpunktu šādā redakcijā „1.2.
1 

komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks Kaspars Ļaksa - Dobeles novada domes deputāts”; 

3. 2009.gada 22.oktobra lēmumā Nr. 184/12 „Par Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas 

apstiprināšanu” 1.2.3.apakšpunktā aizstāt vārdus „Dobeles novada pašvaldības 

administrācijas komunālās nodaļas komunālinženieris” ar vārdiem „Dobeles novada 

pašvaldības komunālinženiere Lūcija Ozola”; 

4. 2009.gada 22.oktobra lēmumā Nr. 185/12 „Par satiksmes drošības komisijas izveidošanu” 

1.2.4.apakšpunktā aizstāt vārdus „Dobeles novada pašvaldības administrācijas komunālās 

nodaļas komunālinženieris” ar vārdiem „Dobeles novada pašvaldības komunālinženiere 

Lūcija Ozola”; 

5. 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr. 104/8 „Par Dobeles novada pašvaldības īpašuma 

privatizācijas komisijas izveidošanu” aizstāt visā lēmuma tekstā vārdu „privatizācijas” ar 

vārdu „konversijas” attiecīgā skaitlī un locījumā. 

6. 2009.gada 26.novembra lēmumā Nr. 219/14 „Par Dobeles novada pašvaldības īpašuma 

privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu” aizstāt visā lēmuma tekstā vārdu 

„privatizācijas” ar vārdu „konversijas” attiecīgā skaitlī un locījumā. 

7. 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr. 5/1 „Par Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta 

piešķiršanas komisijas sporta nozarē sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

1.punktā aizstāt vārdus „Inese Didže - izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

komitejas locekle” ar vārdiem „Aldis Cīrulis - Dobeles novada domes deputāts”, aizstāt 

vārdus „Aldis Cīrulis-izglītības,kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas loceklis” ar 

vārdiem „Viktors Eihmanis- Dobeles novada domes deputāts”; 
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8. 2010.gada 30.decembra lēmumā Nr. 334/19 „Par Nepilngadīgo lietu komisijas sastāva un 

komisijas nolikuma apstiprināšanu” 1.2. apakšpunktā aizstāt vārdus „komisijas 

priekšsēdētājas vietniece Evita Babre, Dobeles novada izglītības pārvaldes juriskonsulte” ar 

vārdiem „komisijas priekšsēdētājas vietniece Aija Zemesarāja, Dobeles novada Bāriņtiesas 

locekle”, 1.3.2. apakšpunktā aizstāt vārdus „Aija Zemesarāja, Dobeles novada Bāriņtiesas 

locekle” ar vārdiem „ Anita Veltensone, Dobeles novada izglītības pārvaldes lietvede”, 

1.3.5.apakšpunktā aizstāt vārdus  „Sarmīte Šveicere” ar vārdiem „Ilna Audere”; 

9. 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 18/1 „Par Dobeles novada saimnieciskās komisijas 

izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 1.1.  apakšpunktā aizstāt vārdus 

„Kaspars Ļaksa” ar vārdiem „Guntis Safranovičs”, 1.4. apakšpunktā aizstāt vārdus „Guntis 

Safranovičs” ar vārdiem „Kaspars Ļaksa”; 

10. 2012.gada 22.marta lēmumā Nr. 59/3 „Par Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 1.punktā aizstāt 

vārdus „Kaspars Ļaksa” ar vārdiem „Guntis Safranovičs”; 

11. 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.78/3 „Par Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu 

konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” 1.punktā aizstāt 

vārdus „Inese Didže” ar vārdiem „Sarmīte Dude”. 

 

 

 

 

 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 

 

27.06.2013.             Nr.177/7 

 

 

 

Par Dobeles novada administratīvās  komisijas izveidošanu 

 

Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Izveidot Dobeles novada administratīvās komisiju šādā sastāvā: 

1. Komisijas priekšsēdētājs - Andris Pintāns, Dobeles novada pašvaldības policijas inspektors; 

2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece - Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības 

centra jaunatnes lietu speciāliste; 

3. Komisijas locekļi: 

3.1. Irēna Eidmane, Dobeles novada pašvaldības administratīvās nodaļas vadītāja; 

3.2. Inese Goldberga,  Dobeles novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar 

pieaugušām personām; 

3.3. Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste. 

                                    

 

                                    

 

 

 

 

 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 

 

27.06.2013.             Nr.178/7 

 

 

Par Dobeles novada administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas izveidošanu 

 

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

administratīvo pārkāpumu kodeksa 207., 210.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Izveidot Dobeles novada administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju šādā sastāvā: 

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

jaunatnes lietu speciāliste; 

2. Komisijas locekļi -  

2.1. Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks; 

2.2. Anita Veltensone, Dobeles novada izglītības pārvaldes lietvede; 

2.3. Sandra Lapinska-Leiere, Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja. 

 

Priekšsēdētājs             A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.06.2013.             Nr.179/7 

 

 

Par Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata  

 

Ievērojot Gunta Safranoviča 2013.gada 21.jūnija iesniegumu par atbrīvošanu no Dobeles 

novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata ar 2013.gada 28.jūniju, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikuma 

10.punktu, Darba likuma 100.panta ceturto daļu, 128.panta pirmo daļu, Dobeles novada 

pašvaldības atlīdzības nolikuma 7.1.punktu, Dobeles novada dome, NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot Gunti Safranoviču, p.k.xxxxxxx-xxxxx, no Dobeles novada Izglītības pārvaldes 

vadītāja amata un izbeigt darba tiesiskās attiecības 2013.gada 28.jūnijā. 

2. Uzdot Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt Guntim 

Safranovičam visas pienākošās naudas summas par darba periodu no 2012.gada 8.augusta 

līdz 2013.gada 28.jūnijam.  

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs              A. SPRIDZĀNS 
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Dobelē 

 

27.06.2013.             Nr.180/7 

 

 

 

Par deputāta Ivara Brikmaņa pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

 

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

Dobeles novada domes deputāta Ivara Brikmaņa pilnvaras izbeigušās pirms termiņa sakarā 

ar deputāta personisku iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                  A. SPRIDZĀNS 
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27.06.2013.             Nr.181/7 

 

 

 

Par deputāta Jāņa Kukšas pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

 

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Dobeles novada domes deputāta Jāņa Kukšas pilnvaras izbeigušās pirms termiņa sakarā ar 

deputāta personisku iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                   A. SPRIDZĀNS 
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