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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

28.02.2013.           Nr.2 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: ALDIS CĪRULIS, INESE DIDŽE, SARMĪTE DUDE, ANDRIS 

ELKSNĪTIS, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, AIGARS LAURINOVIČS, 

KASPARS ĻAKSA, AGITA OZOLIŅA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, 

ANDREJS SPRIDZĀNS, AIVA SPROĢE, JURIS VEIDEMANIS, IRĒNA ZAĶE 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: JĀNIS AVOTIŅŠ - iemesls: darba pienākumi, VIKTORS 

EIHMANIS - iemesls: komandējums 

 

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, 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, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, 

Bāriņtiesas vadītāja SANDRA LAPINSKA – LEIERE, datortīklu administrators GINTS 

DZENIS   

 

Sēdē piedalās: LLU Sociālo zinātņu fakultātes praktikants Mārtiņš Eihenbaums, Auru pagasta 

„Ziņģi” zemes īpašnieka pilnvarotā  persona Ilze M. Kalniņa un Ginta Dārziņa 

 

Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE 

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties 

balsošanas sistēmā. Notiek reģistrācija.  

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 1 

papildus jautājumu: „Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā 

Nr.34/2 „Par Apguldes arodvidusskolas pārņemšanu””, pamatojot grozījumu izdarīšanas 

nepieciešamību. 

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus balsot par papildus 

jautājuma „Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.34/2 „Par 

Apguldes arodvidusskolas pārņemšanu”” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.  
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Deputāti ar ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, 

E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par grozījumiem Dobeles novada 

domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.34/2 „Par Apguldes arodvidusskolas 

pārņemšanu”” domes sēdes darba kārtībā. 

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu 

izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

1 (25/2) Par nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

2 (26/2) Par nekustamā īpašuma „Beķeri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

3 (27/2) Par nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 4C, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

4 (28/2) Par nekustamā īpašuma Lazdu iela 7, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

5 (29/2) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

6 (30/2) 1. Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

7 (31/2) 2. Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

8 (32/2) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā 

Nr.222/10 „Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

9 (33/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

10 (34/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Viestura ielā 7A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

11 (35/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Viestura ielā 13A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

12 (36/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Utēni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

13 (37/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rozītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

14 (38/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērziņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

15 (39/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 199”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

16 (40/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Akoti”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

17 (41/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Marijas”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

18 (42/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bullīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

19 (43/2) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāviņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

20 (44/2) Par grozījumu Dobeles novada domes 2011.gada 26.maija lēmumā Nr.138/7 „Par 

pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Sesava KP””  

21 (45/2) Par atteikumu pieņemt īpašumā valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu  

22 (46/2) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

23 (47/2) 

 

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā 

izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu” apstiprināšanu 



 

24 (48/2) Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.134/5 „Par 

nepabeigtās būvniecības objektiem” 

25 (49/2) Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām 

26 (50/2) Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

27 (51/2) Par projekta „Atbalsts Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra darbības 

nodrošināšanai un Dobeles novada jauniešu izglītošanai”  iesnieguma  iesniegšanu 

28 (52/2) Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

29 (53/2) Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Bērzes 

pagasta Šķibes ciemā” iesnieguma saskaņošanu 

30 (54/2) Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada 

Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” iesnieguma saskaņošanu 

31 (55/2) Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” 

32 (56/2) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.12/1 

„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” apstiprināšanu un par 

saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” 

33 (57/2) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.13/1 

„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Dobeles novada Bērzes pagasta Šķibes ciemā” apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” 

34 (58/2) Par grozījumiem nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un 

sporta projektiem Dobeles novadā” 

35 (59/2) Par grozījumiem Dobeles novada Bāriņtiesas nolikumā 

36 (60/2) 

Papildus 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.34/2 

„Par Apguldes arodvidusskolas pārņemšanu” 

Inform. Bāriņtiesas pārskats par darbu 2012.gadā 

 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Bikstu pagastā  zemes vienības 

23,3 ha  platībā sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.25/2 pielikumā)  

 

 

 

 



 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Beķeri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Beķeri”, Bērzes pagastā  13,3 ha  platībā 

sadalīšanai divās zemes vienībās, lai no īpašuma atdalītu meža zemi 4,2 ha platībā. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.26/2 pielikumā)  

 

3. 

Par nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 4C, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 4C, Jaunbērzē, Jaunbērzes 

pagastā 55,9 ha platībā sadalīšanai četrās zemes vienībās. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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 ar 15 balsīm PAR - 

(A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.27/2 pielikumā)  
 

4. 

        Par nekustamā īpašuma Lazdu iela 7, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

Lazdu iela 7, Auru pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, 

E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.28/2 pielikumā)  

 

5. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu 27 zemes vienībām Auru, Penkules, Zebrenes, Krimūnu un 

Jaunbērzes pagastos. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošajiem Dobeles novada Auru, Jaunbērzes, 

Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastu teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome ar 15 

balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.29/2 pielikumā)  
 

6. 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par četru atsevišķu 

īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Iela Šķibē” Bērzes pagastā, divu atsevišķu 

īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Šķibe - Mušas” Bērzes pagastā, sešu atsevišķu 

īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Pagasta ceļš pie Līvānu mājām (Šķibe)” Bērzes 

pagastā, divu atsevišķu īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Ceļš gar Ķikām” Bērzes 

pagastā, divu atsevišķu īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Segliņi” Bērzes pagastā, 

trīs atsevišķu īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Krami” Bērzes pagastā, divu 

atsevišķu  īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma Upes iela 1 Šķibē, Bērzes pagastā, divu 

atsevišķu  īpašumu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Dadzīši” Auru pagastā un divu atsevišķu  

īpašumu izveidošanu no nekustamajiem īpašumiem „Valsts mežs Zebrene”  Zebrenes pagastā, 

nosakot zemes lietošanas mērķus. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.30/2 pielikumā)  

 

 



 

7. 

 Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par precizētās platības 

apstiprināšanu septiņām Krimūnu, Naudītes, Penkules, Bērzes pagastu un Dobeles pilsētas 

nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošām zemes vienībām sakarā ar zemes dienesta Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ievadīto datu nesakritību ar šo īpašumu 

uzmērīšanas rezultātiem dabā. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, 

E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.31/2 pielikumā)  

 

8. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10 „Par 

zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

  

       ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījumu izdarīšanu 

novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā  Nr.222/10 „Par zemes piekritību Dobeles 

novada pašvaldībai”, papildinot  lēmuma 3.punktu un lēmuma 4.punktu ar pašvaldībai piekrītošu 

zemesgabalu sarakstu, kas ierakstāmi zemesgrāmatā. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktā noteiktajam, Dobeles novada dome ar 15 balsīm 

PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.32/2 pielikumā)  

 

9. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

izīrētā dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē pārdošanu par noteikto pirkuma maksu dzīvokļa 

īrnieka ģimenes loceklim. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, 

I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, 

K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, 

J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.33/2 pielikumā)  



 

10. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Viestura ielā 7A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - zemesgabala daļas Pļavas ielā 3, Dobelē 297 kv.m. platībā,  uz kura atrodas 

SIA „ZS Vanagi” īpašumā esošās nedzīvojamās ēkas  Viestura iela 7, Dobelē, atsavināšanu par 

noteikto pārdošanas cenu. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.34/2 pielikumā)  

 

11. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Viestura ielā 13A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma  - zemesgabala daļas Pļavas ielā 3, Dobelē  798 kv.m. platībā,  uz kura 

atrodas privātpersonai īpašumā esošas dzīvojamās mājas Viestura ielā 13A, Dobelē daļa, 

atsavināšanu par noteikto pārdošanas cenu. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.35/2 pielikumā)  

 

12. 

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

atsavināšanu 

  

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala „Utēni”, Bērzes pagastā 5,39 ha platībā, uz kura 

atrodas  privātpersonai īpašumā esošā dzīvojamā māja un palīgēka, atsavināšanu par noteikto 

pārdošanas cenu. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles 

novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, 

E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 



 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.36/2 pielikumā)  

 

13. 

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

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma  - apbūvēta zemesgabala „Rozītes”, Annenieku pagastā 1,76 ha platībā, uz 

kura atrodas privātpersonai tiesiskā valdījumā esoša dzīvojamā māja „Rozītes” un piecas 

palīgēkas, atsavināšanu par noteikto pārdošanas cenu. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.37/2 pielikumā)  

 

14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērziņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala „Bērziņi”, Bikstu pagastā 3,8 ha platībā, uz kura 

atrodas privātpersonai tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja „Bērziņi” un 2 palīgēkas, 

pārdošanu atklātā izsolē par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā 

noteiktajā kārtībā. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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 un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR 

- (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.38/2 pielikumā)  

 

15. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 199”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Jaunzemnieki 199”, Auru pagastā 0,061 ha 

platībā, atsavināšanu par noteikto pārdošanas cenu bijušajam zemes lietotājam. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 



 

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

ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada 

dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.39/2 pielikumā)  

 

 16. 

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

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Akoti”, Auru pagastā 2,01 ha platībā pārdošanu 

atklātā izsolē par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktajā kārtībā. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome 

ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.40/2 pielikumā)  

 

17. 

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

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Marijas”, Auru pagastā 1,88 ha platībā 

pārdošanu atklātā izsolē par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā 

noteiktajā kārtībā. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome 

ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.41/2 pielikumā)  

 

18. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bullīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Bullīši”, Bikstu pagastā 2,26 ha platībā 

pārdošanu atklātā izsolē par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā 

noteiktajā kārtībā. 

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



 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome 

ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.42/2 pielikumā)  

 

19. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāviņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Rāviņas”, Bikstu pagastā 3,54 ha platībā 

pārdošanu atklātā izsolē par nosacīto cenu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā 

noteiktajā kārtībā. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome 

ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.43/2 pielikumā)  

 

20. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2011.gada 26.maija lēmumā Nr.138/7 „Par 

pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Sesava KP”” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījuma izdarīšanu 

novada domes 2011.gada 26.maija lēmumā Nr.138/7 „Par pašvaldības dzīvojamā fonda 

nodošanu apsaimniekošanā SIA „Sesava KP””, papildinot lēmuma pielikuma sarakstu ar 3 ēkām 

Bērzes pagastā un 2 ēkām Dobeles pagastā, saskaņā ar veikto inventarizāciju. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 „Dobeles novada 

pašvaldības nolikums” 77.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, 

I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, 

K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, 

J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.44/2 pielikumā)  
 

 

 

 

 



 

21. 

Par atteikumu pieņemt īpašumā valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma 

projektu par atteikumu pieņemt īpašumā valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu sakarā ar 

saņemto iesniegumu no Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” par dzīvojamās mājas 

„Lielbērze 40”, Lielbērzē, Auru pagastā valsts dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.10, 

Nr.12, Nr.15 un Nr.17 nodošanu pašvaldības īpašumā. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas 

noteikumu 21.punktā noteikto, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts 

īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizāciju 

nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā 

teritorijā attiecīgās mājas atrodas un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

45.panta pirmajā daļā noteikto, ka valsts dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā nodot tās 

pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai 

dzīvokļa īpašums. 

 Ņemot vērā, ka dzīvojamās mājas „Lielbērze 40”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, valsts dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.10, Nr.12, Nr.15 un Nr.17 nav 

nepieciešami Dobeles novada pašvaldībai un tās iestādēm likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 

9.punktā noteikto funkciju nodrošināšanai, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - 

(A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.45/2 pielikumā)  
 

22. 

Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu – neapbūvēta zemesgabala „Graviņas”, Auru pagastā 3,35 ha 

platībā, neapbūvēta zemesgabala „Jugliņas”, Auru pagastā 7,64 ha platībā, neizīrēta trīsistabu 

dzīvokļa Nr.16  62,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 626/20830 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Bērzes ielā 15, Dobelē, neapbūvēta zemesgabala 

„Jaunzemnieki 7”, Auru pagastā  0,0553 ha platībā un neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.3 46,2 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 462/1546 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala „Dzenīšos”, Bērzes pagastā izsoļu rezultātu 

apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 21.februārī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

NOLEMJ: 

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 15 

balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 



 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.46/2 pielikumā)  

 

23. 

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā 

izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

noteikumu projektu par kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā 

peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu.  

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 21.februārī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

3.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Dobeles novada 

dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.47/2 pielikumā)  

 

24. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.134/5 „Par 

nepabeigtās būvniecības objektiem” 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA  par  grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.134/5 „Par nepabeigtās būvniecības 

objektiem” pēc grāmatvedības uzskaitē esošo nepabeigtās būvniecības objektu izvērtēšanas. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

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

iespējams realizēt, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.48/2 pielikumā)  

 

Plkst.14.20 deputāte IRĒNA ZAĶE iziet no domes sēžu zāles. 

 

25. 

Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām 

 

ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par deleģēšanas līgumu slēgšanu 

ar pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA „Sesava KP” un  SIA „Namnieks” par pašvaldības 

autonomo funkciju ietvaros esošu pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu uz laiku līdz 2013.gada 

31.decembrim. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu,  Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar  14 balsīm 



 

PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO -  

1 (I.ZAĶE) NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.49/2 pielikumā)  

 

26. 

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu  SIA „Jaunie  Meži“ smilts ieguvei atradnē 

„Bērzupe“ nekustamajā īpašumā  „Ķirši“, Annenieku pagastā līdz 2023.gada 9.janvārim. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 11.punktu,  likuma  „Par 

zemes dzīlēm“ 4.panta piektās daļas 1.punktu,  Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra 

noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju izsniegšanas kārtība“ 33.punktu un  Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi“ 7.punktu, Dobeles novada dome ar  

14 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, NEBALSO -  1 (I.ZAĶE) NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.50/2 pielikumā)  

 

27. 

Par projekta „Atbalsts Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra darbības 

nodrošināšanai un Dobeles novada jauniešu izglītošanai”  

 iesnieguma  iesniegšanu 

 

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

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra darbības nodrošināšanai un Dobeles novada 

jauniešu izglītošanai” iesnieguma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu 

konkursa „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, 

attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu 

veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” atlasei,  nosakot kopējo projekta finansējumu 

3 777,00 LVL,  kas 100% apmērā ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, informē par 

projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 21.februārī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības un 

zinātnes ministrijas atklātā projekta konkursa „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to 

darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī 

pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” nolikumu, 

Dobeles novada dome ar  14 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, 

E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, NEBALSO -  1 (I.ZAĶE) NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.51/2 pielikumā)  

 

 

 



 

Plkst.14.30 deputāte IRĒNA ZAĶE atgriežas domes sēžu zālē. 

 

28. 

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  

2.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Dobeles novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai, nosakot  publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 4.marta līdz 

2013.gada 24.martam. 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78. un 88.punktu, 

Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, 

E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.52/2 pielikumā)  

 

29. 

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Bērzes pagasta 

Šķibes ciemā” iesnieguma saskaņošanu 

 

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

ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavotā projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība Dobeles novada Bērzes pagasta Šķibes ciemā”, par tajā ietverto darbu un 

finansējuma apjoma saskaņošanu, atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma 

plānam  un projekta budžeta kopsavilkumam. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā to, 

ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-

2013. gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1.aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" izsludināta projektu iesniegumu atlases 

7.kārta, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.53/2 pielikumā)  

 

30. 

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku 

pagasta Kaķenieku ciemā” iesnieguma saskaņošanu 

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

ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavotā projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā”, par tajā ietverto 

darbu un finansējuma apjoma saskaņošanu, atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam 

finansējuma plānam  un projekta budžeta kopsavilkumam. 

Deputātiem jautājumu nav. 



 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā to, 

ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-

2013. gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1.aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" izsludināta projektu iesniegumu atlases 

7.kārta, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.54/2 pielikumā)  

 

31. 

Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par  galvojumu 

sniegšanu SIA „Dobeles ūdens”, lai nodrošinātu SIA „Dobeles ūdens” iesniegto projektu 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Bērzes pagasta Šķibes ciemā”  un 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku 

ciemā”  īstenošanu, nosakot aizņēmumu atmaksas termiņu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 21.februārī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, 

S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, 

A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, 

J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.55/2 pielikumā)  
 

 32. 
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.12/1 „Par 

tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles 
novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” 
 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par grozījumu 

izdarīšanu  novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.12/1 „Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta 

Kaķenieku ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju 

projekta īstenošanai”, pamatojoties uz saņemto pozitīvo akceptu no Ūdenssaimniecības būvju 

būvniecības projektu vērtēšanas komisijas par precizēto projekta tehniski ekonomisko 

pamatojumu ar ŪBK norādītajām korekcijām. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.02.2013. Nr.4.2.1-12/1816 atzinumu 

„Par ūdenssaimniecības attīstības projektu”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - 

(A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 



 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.56/2 pielikumā)  
 

33. 
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par 

tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles 
novada Bērzes pagasta Šķibes ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai” 
 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Bērzes pagasta Šķibes 

ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 

īstenošanai”, ņemot vērā Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas 

vērtējumu par projekta tehniski ekonomisko pamatojumu. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.02.2013. Nr.4.2.1-12/1580 atzinumu 

„Par ūdenssaimniecības attīstības projektu”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - 

(A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.57/2 pielikumā)  

 

 34. 

Par grozījumiem nolikumā „Par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību kultūras un sporta 

projektiem Dobeles novadā” 

            
 ZIŅO Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA par grozījumu 

izdarīšanu ar novada domes 2010.gada 27.maija  lēmumu Nr.151/8 apstiprinātajā nolikumā „Par 

finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā”, papildinot 

nolikumu ar punktu, kas nosaka, ka katrā projektu konkursā katram iesniedzējam ir tiesības 

iesniegt ne vairāk kā divus projektu iesniegumus, un izsakot jaunā redakcijā nolikuma 

2.pielikumu, lai uzlabotu projektu vērtēšanu. 
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2013.gada 20.februārī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.58/2 pielikumā)  

 

 35. 

Par grozījumiem Dobeles novada Bāriņtiesas nolikumā 

 

 ZIŅO Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA - LEIERE par grozījumu 

izdarīšanu novada bāriņtiesas nolikumā, ņemot vērā grozījumus Bāriņtiesu likumā, kas stājušies 

spēkā 2013.gada 1.janvārī.  

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

Deputātiem jautājumu nav. 



 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Dobeles novada 

dome ar 15 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.59/2 pielikumā)  

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē par novada Bāriņtiesas 

sagatavoto pārskatu par darbu  2012.gadā, pārskata materiālus domes deputāti saņēmuši pa 

elektronisko pastu. Informācija pieņemta zināšanai. 

 

36. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.34/2 „Par 

Apguldes arodvidusskolas pārņemšanu” 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību izdarīt grozījumus novada domes 2012.gada 

23.februāra lēmumā Nr.34/2 „Par Apguldes arodvidusskolas pārņemšanu”, ņemot vērā Izglītības 

un zinātnes  ministrijas norādījumus. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

dome ar 14 balsīm PAR - (A.CĪRULIS, I.DIDŽE, S.DUDE, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, NEBALSO  - 1 (I.ZAĶE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.60/2 pielikumā)  

 

 

Sēde slēgta plkst.14.50. 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 28.martā, plkst.14.00 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(06.03.2013.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(06.03.2013.) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.02.2013.                               Nr.25/2 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 17.janvārī saņemto Xxxx Xxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 

xxxxxxxxxxx 23,3 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības 

projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Rudzīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Rudzīši”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx, platība 23,3 ha 

2003.gada 24.novembrī reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0011 1892 uz Xxxxxx Xxxxxxx vārda.  

 

2. Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Rudzīši” ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx 23,3 ha 

platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2012.gada 30.novembra lēmumu Nr.45. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

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

2013.gada 16.janvārī 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 „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Rudzīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 9,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 13,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 
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3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 9,4 ha: 

3.1.1. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 

laukos; 

3.1.2. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju; 

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

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

kilovoltiem.  

             

3.2. zemes vienībai ar platību 13,9 ha: 

3.2.1. 12030302 - aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem; 

3.2.2. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 

laukos; 

3.2.3. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 

laukos; 

3.2.4. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju; 

3.2.5. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju; 

3.2.6. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju; 

3.2.7. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

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

20 kilovoltiem.  

 

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 

28.02.2013.                               Nr.26/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Beķeri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 4.februārī saņemto Xxxx Xxxxxx 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Beķeri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra 

numuru xxxxxxxxx 13,3 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības 

projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Beķeri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Beķeri”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx, platība 13,3 ha 

2006.gada 7.augustā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.273 uz Xxxx Xxxxxxxx  vārda.  

 

2. Xxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Beķeri” ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, 13,3 ha 

platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2012.gada 13.decembra lēmumu Nr.47. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2013.gada 20.janvārī 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 

„Beķeri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

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

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 4,2 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība. 
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3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 9,1 ha: 

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

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

kilovoltiem 0,5 ha;  

3.1.2. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju -0,1 ha; 

3.1.3. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju -0,0 ha; 

3.1.4. 12030302 - aizsargjosla gar valsts reģionālajiem autoceļiem – 0,4 ha; 

3.1.5. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,3 ha; 

3.1.6. 12020702 - aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas 

punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem – 0,9 ha; 

3.1.7. 12020101 - aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzesvada diametrs līdz 300 mm 

– 0,0 ha; 

3.1.8. 120814 - aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības 

iekārtu anodu zemējumu – 0,0 ha. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 4,2 ha: 

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

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

20 kilovoltiem – 0,3 ha;  

3.2.2. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0 ha; 

3.2.3. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju – 0,1 ha; 

3.2.4. 12030302 - aizsargjosla gar valsts reģionālajiem autoceļiem – 1,0 ha.  

  

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 

28.02.2013.                               Nr.27/2 

 

Par nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 4C, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 15.februārī saņemto Xxxxx 

Xxxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu apstiprināt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 4C, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra numuru xxxxxxxxx 55,9 ha platībā sadalīšanai četrās zemes vienībās 

un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums Ausmaņa iela 4C, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

(turpmāk arī – īpašums Ausmaņa iela 4C), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu xxxxxxxxxx, platība 55,9 ha 2012.gada 28.novembrī reģistrēts Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.189 uz Xxxxx 

Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašumu Ausmaņa iela 4C ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, 

55,9 ha platībā četrās zemes vienībās. 

 

3. Īpašuma Ausmaņa iela 4C zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles 

novada pašvaldības būvvaldes 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.4. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

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

2013.gada 12.februārī 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 „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ausmaņa iela 4C, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 55,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,1 ha – kods 1002 – noliktavu apbūve; 

2.3. zemes vienībai ar platību 0,3 ha – kods 1002 – noliktavu apbūve; 
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2.4. zemes vienībai ar platību 0,1 ha – kods 1002 – noliktavu apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 55,4 ha: 

3.1.1. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem;  

3.1.2. 12050601 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un 

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem; 

3.1.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija; 

3.1.4. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju; 

3.1.5. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.1.6. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.1.7. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,1 ha: 

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

3.2.2. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem. 

 

3.3. zemes vienībai ar platību 0,3 ha: 

3.3.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.3.2. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem. 

 

3.4. zemes vienībai ar platību 0,1 ha: 

3.4.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā saskaņā ar 189.panta pirmo 

daļu 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 

28.02.2013.                               Nr.28/2 

 

        Par nekustamā īpašuma Lazdu iela 7, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 18.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxx Xxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx iesniegumu par 

nekustamā īpašuma Lazdu iela 7 (turpmāk arī – nekustamais īpašums Lazdu iela 7) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums Lazdu iela 7, kadastra Nr.xxxxxxxx ar kopplatību 1,87 ha reģistrēts 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0016 8380 uz 

Xxxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums Lazdu iela 7 sastāv no divām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: xxxxxxxxxx, platība 0,32 ha un xxxxxxxxx, platība 1,55 ha. Nekustamā 

īpašuma Lazdu iela 7 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Lazdu iela 7 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 Lazdu iela 7, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā 

divos atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx 0,32 ha platībā – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx 1,55 ha platībā - individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

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 

28.02.2013.                               Nr.29/2 

 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

             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” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošos Dobeles novada Auru, Jaunbērzes, 

Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastu teritorijas plānojumus, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), šādām zemes vienībām: 

1.1. kadastra apzīmējums 4646 008 0121, platība 0,8 ha, Auru pagastā; 

1.2. kadastra apzīmējums 4646 008 0271, platība 3,0 ha, Auru pagastā; 

1.3. kadastra apzīmējums 4646 009 0052, platība 0,5 ha, Auru pagastā; 

1.4. kadastra apzīmējums 4684 003 0038, platība 0,33 ha, Penkules pagastā. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), šādām zemes vienībām: 

 2.1. kadastra apzīmējums 4684 001 0032, platība 67,5 ha, Penkules pagastā; 

 2.2. kadastra apzīmējums 4684 001 0033, platība 185,1 ha, Penkules pagastā; 

 2.3. kadastra apzīmējums 4684 001 0040, platība 26,3 ha, Penkules pagastā; 

 2.4. kadastra apzīmējums 4684 001 0065, platība 0,5 ha, Penkules pagastā; 

 2.5. kadastra apzīmējums 4684 001 0066, platība 0,6 ha, Penkules pagastā; 

 2.6. kadastra apzīmējums 4684 001 0067, platība 9,1 ha, Penkules pagastā; 

 2.7. kadastra apzīmējums 4684 001 0068, platība 47,1 ha, Penkules pagastā; 

 2.8. kadastra apzīmējums 4684 002 0036, platība 36,6 ha, Penkules pagastā; 

 2.9. kadastra apzīmējums 4684 002 0038, platība 35,5 ha, Penkules pagastā; 

 2.10. kadastra apzīmējums 4684 004 0079, platība 195,3 ha, Penkules pagastā; 

 2.11. kadastra apzīmējums 4684 004 0091, platība 31,2 ha, Penkules pagastā; 

 2.12. kadastra apzīmējums 4698 004 0179, platība 28,2 ha, Zebrenes pagastā. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601), šādām zemes vienībām: 

3.1. kadastra apzīmējums 4672 005 0236, platība 0,22 ha, Krimūnu pagastā; 

3.2. kadastra apzīmējums 4684 002 0063, platība 0,3 ha, Penkules pagastā. 

 

4. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) 

4.1. kadastra apzīmējums 4668 002 0085, platība 3,5 ha, Jaunbērzes pagastā; 

4.2. kadastra apzīmējums 4668 002 0104, platība 1,0 ha, Jaunbērzes pagastā; 

4.3. kadastra apzīmējums 4672 001 0152, platība 0,18 ha, Krimūnu pagastā; 

mailto:dome@dobele.lv


 

4.4. kadastra apzīmējums 4672 001 0153, platība 0,18 ha, Krimūnu pagastā; 

4.5. kadastra apzīmējums 4672 001 0154, platība 3,1 ha, Krimūnu pagastā; 

4.6. kadastra apzīmējums 4684 001 0077, platība 2,5 ha, Penkules pagastā. 

 

5. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve (kods 0701) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0155, platība 0,4 

ha, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā. 

 

6.NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve (kods 0702) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0195, platība 0,1 

ha, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā. 

 

7.NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0264, platība 0,4802 ha, Zebrenes pagastā, 

Dobeles novadā. 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.                               Nr.30/2 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Iela Šķibē”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra apzīmējums 4652 006 0165 ar platību 2,06 ha četrus atsevišķus īpašumus: 

 1.1. zemesgabalu Liepu iela, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

4652 006 0165 ar platību 0,95 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 

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

1.2. zemesgabalu Jasmīnu iela, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar platību 0,33 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);  

1.3. zemesgabalu „Iela Šķibē” ar platību 0,72 ha, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, nosakot 

zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

1.4. zemesgabalu Upes iela, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,06 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

2. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Šķibe - Mušas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra apzīmējums 4652 006 0143 ar platību 4,09 ha divus atsevišķus īpašumus: 

      2.1. zemesgabalu „Šķibe-Mušas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

4652 006 0143 ar platību 3,54 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 

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

2.2. zemesgabalu ar platību 0,55 ha un pievienot īpašumam Liepu iela, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

3. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Pagasta ceļš pie Līvānu mājām (Šķibe)”, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4652 006 0183 ar platību 1,64 ha sešus 

atsevišķus īpašumus: 

3.1. „Pagasta ceļš pie Līvānu mājām (Šķibe)”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4652 006 0183 ar platību 0,30 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101); 

3.2. zemesgabalu Parka iela, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,37 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

3.3. zemesgabalu ar platību 0,05 ha un pievienot īpašumam Parka iela, Šķibē, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā, kā atsevišķu zemes vienību, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme 
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dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101); 

3.4. zemesgabalu ar platību 0,37 ha un pievienot īpašumam Jasmīnu iela, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā kā atsevišķu zemes vienību, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101); 

3.5. zemesgabalu Līvānu iela, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,39 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

3.6. zemesgabalu „Piebraucamais ceļš pie Līvānu ielas”, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā ar platību 0,16 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

 

4. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Ceļš gar Ķikām”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra apzīmējums 4652 006 0162 ar platību 2,1 ha divus atsevišķus īpašumus: 

4.1. zemesgabalu „Ceļš gar Ķikām”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

4652 006 0162 ar platību 1,60 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 

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

4.2. zemesgabalu Bērzu iela, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,50 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

5. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Segliņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4652 006 0096 ar platību 6,2 ha divus atsevišķus īpašumus: 

5.1. zemesgabalu „Segliņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4652 

006 0096 ar platību 6,09 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

5.2. zemesgabalu ar platību 0,11 ha un pievienot zemesgabalam Upes iela, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

 

6. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Krami”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4652 006 0123 ar platību 0,30 ha trīs atsevišķus īpašumus: 

6.1. zemesgabalu Jasmīnu iela 8, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,20 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1101); 

6.2. zemesgabalu Jasmīnu iela 6, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar platību 0,07 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi - transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1101);  

6.3. zemesgabalu ar platību 0,03 ha un pievienot zemesgabalam Upes iela, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

 

7. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma Upes iela 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra Nr. 4652 006 0113 ar platību 0,76 ha divus atsevišķus  īpašumus: 

7.1. zemesgabalu Upes iela 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

4652 006 0113 ar platību 0,39 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702); 

7.2. zemesgabalu ar platību 0,37 ha un pievienot īpašumam Upes iela, Šķibē, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

8. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Dadzīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr. 4646 008 0271 ar platību 4,06 ha divus atsevišķus  īpašumus: 

8.1. zemesgabalus „Dadzīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējumi: 4646 008 

0366 ar platību 0,5 ha, 4646 008 0386 ar platību 0,06 ha un 4646 008 0396 ar platību 0,5 ha, 



 

nosakot zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

8.2. zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0271, 3,0 ha platībā, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

 

9. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Valsts mežs Zebrene”, Zebrenes pagastā, Dobeles 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0181 ar platību 14,2 ha divus 

atsevišķus  īpašumus: 

9.1. zemesgabalu „Valsts mežs Zebrene”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4698 004 0181 ar platību 13,865 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

9.2. zemesgabalu 0,335 ha platībā, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, nosakot zemes 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

10. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Valsts mežs Zebrene”, Zebrenes pagastā, Dobeles 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0193 ar platību 7,4 ha divus 

atsevišķus  īpašumus: 

10.1. zemesgabalu „Valsts mežs Zebrene”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

apzīmējums 4698 004 0193 ar platību 7,285 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

10.2. zemesgabalu 0,115 ha platībā, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, nosakot zemes 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.                               Nr.31/2 

 

 

 

Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

 

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT precizēto platību: 

 

1. 0,062 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 009 0401, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Pokaiņi Nr.401”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sastāvā;  

2. 2,88 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0155, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Naudītes skola”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;  

3. 3,27 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4680 005 0171, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Apguldes centrs”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;  

4. 0,33 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4684 003 0038, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Mežupes”, Penkules pagastā, Dobeles novadā sastāvā; 

5. 2,06 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0165, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Iela Šķibē”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sastāvā;  

6. 1,64 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0183, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma „Pagasta ceļš pie Līvānu mājām (Šķibe)”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

sastāvā;  

7. 0,1158 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4601 015 6330, kura ietilpst nekustamā 

īpašuma Zemgales iela 24, Dobelē, Dobeles novadā sastāvā.  

 

 

 

 

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 

28.02.2013.                               Nr.32/2 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10 „Par 

zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

  

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

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

 

    IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā  Nr.222/10 „Par 

zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” šādus grozījumus: 

1. Papildināt ar 3.punktu šadā redakcijā: 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1
 panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi 

zemesgrāmatā uz Dobeles novada pašvaldības vārda sekojoši zemesgabali: 

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

apzīmējumu 4672 001 0107; 

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

kadastra apzīmējumu 4672 001 0125; 

3.3. „Artēziskā aka Laboratorijā”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 001 0134; 

3.4. „Attīrīšanas iekārtas Laboratorijā”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,3 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0135; 

3.5. „Rožu iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0149; 

3.6. „Pētera Upīša iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,54 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0150; 

3.7. „Līvānu iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,27 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0151; 

3.8. „Stirnu iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,18 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0152; 

3.9. „Arhitektu iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,18 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0153; 

3.10. „Lauciņi-Bebri”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 3,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0154; 

3.11. „Skuju ceļš”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0155; 

3.12. „Pagalms pie Līvānu mājām”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,36 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 001 0177; 

3.13. „Līvānu iela 2 K”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,046 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 001 0178; 

3.14. „Plepīši-Ezernieki”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,72 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 002 0111; 

mailto:dome@dobele.lv


 

3.15. „Rūgtiņi-Vairogi-Pokaiņi-Mazšvalkovski”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,2 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4672 002 0112; 

3.16. „Vērpji-Vācpēteri”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,54 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 002 0113; 

3.17. „Fiņķi-Mazšvalkovski”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 002 0177; 

3.18. „Jaunstakles-Klijēni”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 003 0067; 

3.19. „Lāčgalvas-Bištēviņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2,6 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 003 0068; 

3.20. „Bištēviņi-Krastiņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,07 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 003 0069; 

3.21. „Krastiņu-Ozolu ceļš”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,72 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 003 0070; 

3.22. „Ceriņi-Krastiņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,25 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 003 0071; 

3.23. „Plepīši-Ezernieki”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,25 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 003 0097; 

3.24. „Glūdas-Dzelzceļa ēka 61.km”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 004 0051; 

3.25. „Lejasbākuļi-Ružas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,6 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 004 0052; 

3.26. „Veckauču ceļš”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,13 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 004 0062; 

3.27. „Glūdas baznīca”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 004 0066; 

3.28. „Skolas iela 4A”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0175; 

3.29. „Lauku iela 8A”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0176; 

3.30. „Sporta laukums Krimūnās”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,6 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 005 0177; 

3.31. „Autoserviss”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0178; 

3.32. „Burbuļi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0179; 

3.33. „Pagalms pie Skolas ielas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 005 0181; 

3.34. „Pagalms pie Krimūnu ūdenstorņa”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,6 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 4672 005 0182; 

3.35. „Krimūnu skola”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,8 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0183; 

3.36. „Skolas iela 3”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0195; 

3.37. „Radziņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,6 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0206; 

3.38. „Nadziņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0207; 

3.39. „Upes iela 6A”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0208; 

3.40. „Upes iela 6”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0209; 

3.41. „Ziedu iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,36 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0216; 



 

3.42. „Upes iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,36 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0217; 

3.43. „Lauku iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,45 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0218; 

3.44. „Parka iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0219; 

3.45. „Laternu iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0220; 

3.46. „Skolas iela-Austrumi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,81 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 005 0221; 

3.47. „Asteres-Upmaļi-Rimeikas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 005 0222; 

3.48. „Jaunstakles-Avotiņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0223; 

3.49. „Kodoli”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4672 005 0233; 

3.50. „Ugunsdzēsēju depo”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,02 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 005 0237; 

3.51. „Jaunbrišļu ceļš”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,17 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0245; 

3.52. „Lauku iela-Vecgrāveri”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,54 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 005 0250; 

3.53. „Jaunstakles-Klijēni”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,98 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 005 0255; 

3.54. „Upes iela 8”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0302; 

3.55. „Torņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4672 006 0113; 

3.56. „Urgas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4672 006 0114; 

3.57. „Akāciju attīrīšanas iekārtu bioloģiskie dīķi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0115; 

3.58. „Individuālās kūtis Akācijās”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,5 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 006 0117; 

3.59. „Bērziņi-Lācīši-Daugavas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,1 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 006 0124; 

3.60. „Akācijas-Vīndedžu kapi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 006 0125; 

3.61. „Akācijas-Ilksiņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0126; 

3.62. „Zaļā iela”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0127; 

3.63. „Akāciju individuālās garāžas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,97 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 4672 006 0130; 

3.64. „Ceļš gar ābeļdārzu”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0174; 

3.65. „Lācītbirzes-Čankas-Laimītes”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,4 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 007 0087; 

3.66. „Panākumi-Zemgalieši”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,6 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 007 0088; 

3.67. „Mazveidnieki-Jurīši”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 007 0089; 

3.68. „Panākumi-Baņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2,7 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 007 0096; 



 

3.69. „Panākumi-Baņi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 4,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 008 0056; 

3.70. „Īkšķīši-Mālzemnieki”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,5 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 008 0057; 

3.71. „Baņi-Ķērkšļi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2,6 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 008 0058; 

3.72. „Rūgtiņi-Vairogi-Pokaiņi-Mazšvalkovski”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2,47 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4672 009 0360; 

3.73. „Lejnieki”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 7,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 001 0031; 

3.74. „Baloži”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4698 001 0051; 

3.75. „Lejnieki”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,6 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 001 0063; 

3.76. „Mazkraģi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 2,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 002 0059; 

3.77. „Ceriņi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4698 004 0086; 

3.78. „Oglaiši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0101; 

3.79. „Dzidras”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0102; 

3.80. „Jakšpēteris”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 1,8 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0103; 

3.81. „Balodīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 001 066.” 

 

2.Papildināt ar 4.punktu šādā redakcijā:  

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1
 panta otrās daļas 5.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi 

zemesgrāmatā uz Dobeles novada pašvaldības vārda sekojoši zemesgabali: 

4.1. „Vērpju kapsēta”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 002 0104; 

4.2. „Pluņķu kapsēta”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 003 0066; 

4.3. „Iepazīšanās parks”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,6 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0091; 

4.4. „Parks pie skolas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,7 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0184; 

4.5. „Smilšu pulkstenis”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 005 0204; 

4.6. „Glūdas kapsēta”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 004 0039; 

4.7. „Ilksiņu kapsēta”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0111; 

4.8. „Vīndedžu kapsēta”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0112; 

4.9. „Upmala pie Akācijām”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 1,4 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 006 0150; 

4.10. „Pagasts pie Andiem”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4672 006 0183; 

4.11. „Nieki”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4668 004 0104; 

4.12. „Upes iela 9”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,08 ha platībā ar 



 

kadastra apzīmējumu 4698 004 0203; 

4.13. „Upes iela 9”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 3,4 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 4698 004 0241; 

4.14. „Smaidas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,7 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0242; 

4.15. „Smaidas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 1,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0241; 

4.16. „Smaidas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,6 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0243; 

4.17. „Mazbiķi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 1,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0246; 

4.18. „Mazbiķi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0247; 

4.19. „Mazbiķi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0248; 

4.20. „Mazbiķi”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0250; 

4.21. „Pakalni”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 2,334 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0251.” 

 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.                               Nr.33/2 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 

       Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē,  Dobeles novadā, 

īrnieka Xxxx Xxxxxx iesniegumu un tam pievienoto notariāli apstiprinātu piekrišanu, ka 

vienistabas dzīvokli ar kopējo platību 25,9 kv.m. iegūst īpašumā viņa laulātā Xxxxx Xxxxxx, kā 

arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja veikto nekustamā īpašuma vērtējumu, 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 - dzīvokli  Nr.42 Krasta ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 

25,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 259/25545 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Xxxxx Xxxxxx, personas 

kods xxxxxx-xxxxx.  

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 2400,00 

(divi tūkstoši četri 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 

28.02.2013.                               Nr.34/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Viestura ielā 7A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

          Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 22.novembrī saņemts SIA „ZS Vanagi”, 

reģistrācijas Nr.45101001221, juridiskā adrese: Zaļā iela 24, Dobele, Dobeles novads, 

ierosinājums atsavināt daļu no Dobeles novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Pļavas ielā 3, 

Dobelē, Dobeles novadā. 

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

 

- 2006.gada 24.jūlijā pašvaldība  noslēgusi zemes nomas līgumu ar SIA „ZS Vanagi” par 

zemesgabala daļas 300 kv.m platībā Pļavas ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā iznomāšanu. 

- saskaņā ar zemes ierīcības projektu no nekustamā īpašuma Pļavas ielā 3, Dobelē, Dobeles 

novadā atdalīts zemesgabals Viestura iela 7A, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra 

Nr.4601 007 0007, kas reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 5795 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.      

- zemesgabala platība – 297 kv.m.  

      -   uz zemesgabala atrodas SIA „ZS Vanagi” īpašumā esošās nedzīvojamās ēkas  Viestura 

iela 7, Dobelē, Dobeles novadā daļa. 

      -    sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam Viestura iela 7A, Dobelē, 

Dobeles novadā ir Ls 900,00.  

 

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

3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu Viestura iela 7A, Dobelē, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4601 007 0007, 297 kv.m. platībā, pārdodot to SIA „ZS Vanagi”. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 1100,00 (viens 

tūkstotis viens simts 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 

28.02.2013.                               Nr.35/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Viestura ielā 13A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

         Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 1.decembrī saņemts Xxxx Xxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx ierosinājums atsavināt daļu no Dobeles novada pašvaldībai 

piederošā zemesgabala Pļavas ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā. 

 

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

 

- 2010.gada 31.augustā pašvaldība  noslēgusi zemes nomas līgumu ar Xxxx Xxxxxxxx par 

zemesgabala daļas 765 kv.m platībā Pļavas ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā iznomāšanu. 

- saskaņā ar zemes ierīcības projektu no nekustamā īpašuma Pļavas ielā 3, Dobelē, Dobeles 

novadā atdalīts zemesgabals Viestura iela 13A, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra 

Nr.4601 007 0006, kas reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 5798 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.      

- zemesgabala platība – 798 kv.m.  

      -   uz zemesgabala atrodas Xxxxx Xxxxxxx īpašumā esošās dzīvojamās mājas  xxxxxxx 

daļa. 

      -   sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam Viestura iela 13A, 

Dobelē, Dobeles novadā ir Ls 1500,00.  

 

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

3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu Viestura iela 13A, Dobelē, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr. 4601 007 0006, 798 kv.m. platībā, pārdodot to Xxxx Xxxxxx. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 1900,00 (viens 

tūkstotis deviņi 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 

28.02.2013.                               Nr.36/2 

 

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

atsavināšanu 

 

         Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 6.februārī saņemts Xxxx Xxxxxx, personas kods 

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

zemesgabalu „Utēni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā. 

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

 

         Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Utēni”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

ar kadastra Nr.4652 005 0190, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 1068 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.  

Zemesgabala platība – 5,39 ha.  

        Uz zemesgabala atrodas Xxxxx Xxxxxxxxx īpašumā esošā dzīvojamā māja un palīgēka 

xxxxxx. 

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 9400,00.  

        

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

3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATSAVINĀT nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Utēni”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 005 0190, 5,39 ha platībā, pārdodot to Xxxx Xxxxxxxxx. 

2.     NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls  12000,00 

(divpadsmit tūkstoši 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 

28.02.2013.                               Nr.37/2 

 

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

atsavināšanu 

 

         Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 16.augustā saņemts Xxxxx Xxxxxxx, personas 

kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai 

piederošu zemesgabalu „Rozītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā. 

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

        Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Rozītes”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4642 003 0021 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 6345 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.   

        Zemesgabala platība – 1,76 ha.  

       Uz zemesgabala atrodas Xxxx Xxxxxxx tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja 

xxxxxx un 5 palīgēkas.  

        Ar Dobeles novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.8/1 „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu” Xxxxx Xxxxxxxxx tika izbeigtas zemes „Rozītes” 1,76 ha platībā lietošanas 

tiesības. 

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 2000,00, 

mežaudzes novērtējums Ls 767,00.  

        

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

ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATSAVINĀT nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Rozītes”, Annenieku 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4642 003 0021, 1,76 ha platībā, pārdodot to Xxxxx 

Xxxxxx. 

2.     NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls  3000,00 (trīs 

tūkstoši 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 

28.02.2013.                               Nr.38/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērziņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

         Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 13.novembrī saņemts Xxxx Xxxxxxx, personas 

kods xxxxxx-xxxx, dzīvo xxxxxxxxxx ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai 

piederošu zemesgabalu „Bērziņi”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā. 

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

       Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Bērziņi”, Bikstu pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra Nr.4654 005 0086, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 6344 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.   

     Zemesgabala platība – 3,8 ha.  

       Uz zemesgabala atrodas Xxxx Xxxxxxxx tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja 

xxxxxx un 2 palīgēkas.  

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 5400,00.  

        

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

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

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Bērziņi”, Bikstu 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4654 005 0086, 3,8 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 5600,00 (pieci 

tūkstoši seši simti lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas 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 

28.02.2013.                               Nr.39/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 199”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

               Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 17.janvārī saņemts Xxxx Xxxxxxxx (xxxxxxx), 

personas kods xxxxxx-xxxx, dzīvo xxxxxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada 

pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Jaunzemnieki 199”, Auru pagastā, Dobeles novadā. 

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

       Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 199”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4646 012 0205, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 5791 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.   

     Zemesgabala platība – 0,061 ha.  

        Ar Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.270/17 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” Xxxxx Xxxxxxx tika izbeigtas zemes „Jaunzemnieki 199” 0,061 

ha platībā lietošanas tiesības. 

       2012.gada 23.maijā zeme iznomāta Xxxxx Xxxxxxx. 

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 700,00.  

        

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

ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. ATSAVINĀT nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Jaunzemnieki 199”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 012 0205, 0,061 ha platībā, pārdodot  

Xxxxx Xxxxxxx. 

2.  NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 800,00 

(astoņi 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 

28.02.2013.                               Nr.40/2 

 

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

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma „Akoti”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:  

 

         Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Akoti”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

ar kadastra Nr.4646 009 0056 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 3155 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

         Zemesgabala platība - 2,01 ha.  
 

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 3600,00. 

    

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

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

NOLEMJ: 

 

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

Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 009 0056, 2,01 ha platībā. 

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

(četri tūkstoši lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā 

kārtībā. 

 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.                               Nr.41/2 

 

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

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma „Marijas”, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:  

 

         Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Marijas”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4646 010 0282 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 2270 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

        Zemesgabala platība – 1,88 ha.  
 

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 3600,00. 

    

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

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

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu  „Marijas”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 010 0282, 1,88 ha platībā. 

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

tūkstoši lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.                               Nr.42/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bullīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma „Bullīši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:  

 

         Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Bullīši”, Bikstu pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4654 002 0058 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 6348 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

         Zemesgabala platība – 2,26 ha.  
 

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 2000,00. 

    

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

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

NOLEMJ: 

 

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

Bikstu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4654 002 0058, 2,26 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 3000,00 

(trīs tūkstoši lati). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas 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 

28.02.2013.                               Nr.43/2 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāviņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma „Rāviņas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:  

 

         Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Rāviņas”, Bikstu pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra Nr.4654 006 0184 reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 6167 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

         Zemesgabala platība – 3,54 ha.  
 

        Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir Ls 5600,00. 

    

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

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

NOLEMJ: 

 

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

Bikstu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4654 006 0184, 3,54 ha platībā. 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 6100,00 

(seši tūkstoši viens simts lati). 

3.UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas 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 

28.02.2013.                               Nr.44/2 

 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2011.gada 26.maija lēmumā Nr.138/7 „Par 

pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Sesava KP””  

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 „Dobeles novada 

pašvaldības nolikums” 77.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

        

 IZDARĪT Dobeles novada domes 2011.gada 26.maija lēmumā Nr.138/7 „Par pašvaldības 

dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Sesava KP”” grozījumu, papildinot lēmuma 

pielikumu ar punktiem: 

 

Nr.p.k. Pagasts Īpašums Platība (m
2
) 

476 Bērzes pagasts „Dēliņi” 78,9 

477 Bērzes pagasts „Bastardi” 637,8 

478 Bērzes pagasts „Ružas” 163,9 

479 Dobeles pagasts „Lejasstrazdi 16” 73,8 

480 Dobeles pagasts „Lejasstrazdi 17” 76,7 

 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.                               Nr.45/2 

 

 

Par atteikumu pieņemt īpašumā valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu 

 

 

   Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 7.februārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 

31, Rīga, LV-1887, iesniegumu par dzīvojamās mājas „Lielbērze 40”, Lielbērzē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 002 0051, valsts dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.5, 

Nr.10, Nr.12, Nr.15 un Nr.17 nodošanu pašvaldības īpašumā. 

 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas 

noteikumu 21.punktā noteikto, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts 

īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizāciju 

nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā 

teritorijā attiecīgās mājas atrodas un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

45.panta pirmajā daļā noteikto, ka valsts dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā nodot tās 

pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai 

dzīvokļa īpašums. 

     Ņemot vērā, ka dzīvojamās mājas „Lielbērze 40”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, valsts dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.10, Nr.12, Nr.15 un Nr.17 nav 

nepieciešami Dobeles novada pašvaldībai un tās iestādēm likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 

9.punktā noteikto funkciju nodrošināšanai, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

ATTEIKT pārņemt valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.10, Nr.12, Nr.15 

un Nr.17 dzīvojamā mājā „Lielbērze 40”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā pašvaldības  

īpašumā. 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.                               Nr.46/2 

 

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 neapbūvēta 

zemes gabala „Graviņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 008 0443, 

3,35 ha platībā, zeme  iznomāta līdz 2016.gada 31.decembrim izsoles rezultātus un pārdot 

minēto īpašumu  Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecības „Arāji”, reģ. 

Nr.48501018589, par nosolīto cenu Ls 4050,00, pirkuma līgumā nosakot samaksas 

termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemes gabala „Jugliņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 010 0088, 

7,64 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu īpašumu  Dobeles rajona 

Auru pagasta zemnieku saimniecības „Arāji”, reģ. Nr.48501018589, par nosolīto cenu Ls 

5050,00, pirkuma līgumā nosakot samaksas termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim. 

 

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neizīrēta 

trīsistabu dzīvokļa Nr.16, kadastra Nr.4601 004 4423 009 016, 62,6 kv.m. platībā un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 626/20830 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas Bērzes ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā izsoles rezultātus un pārdot minēto 

īpašumu  Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu Ls 3680,00, pirkuma 

līgumā nosakot samaksas termiņu līdz 2018.gada 31.martam.  

4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemes gabala „Jaunzemnieki 7”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 012 

0022, 0,0553 ha platībā, zeme  iznomāta līdz 2014.gada 31.decembrim izsoles rezultātus 

un pārdot minēto īpašumu Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx par nosolīto cenu Ls 920,00. 

 

5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neizīrēta 

divistabu dzīvokļa Nr.3, kadastra Nr.4652 004 0046 001 003, 46,2 kv.m. platībā un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 462/1546 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas un zemesgabala „Dzenīšos”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā izsoles rezultātus un 

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

pirkuma līgumā nosakot samaksas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.  

 

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 

28.02.2013. Nr.47/2 

 

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā 

izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu” apstiprināšanu 

 

 

 

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

3.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT noteikumus „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā 

izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu” (pielikumā). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Pielikums 

 
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.februāra sēdes  

lēmumu Nr.47/2  

(protokols Nr.2) 

NOTEIKUMI 

 

Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par 

pašvaldības kapitāla izmantošanu 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām" 3.panta otro daļu  

 

1. Noteikumi nosaka Dobeles novada pašvaldības kapitālsabiedrībām (turpmāk – 

kapitālsabiedrības) minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no 

sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā kapitālsabiedrības iemaksā 

pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. 

2. Kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir kapitālsabiedrības dalībnieku 

sapulces lēmumā noteiktā kapitālsabiedrības peļņas daļa, kura pašvaldībai piekrīt 

proporcionāli pašvaldībai piederošo kapitāla daļu nominālvērtību summai. 

3. Minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībām ir 10 procenti no 

attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, izņemot šo noteikumu 4.punktā minēto gadījumu. 

4. Saskaņā ar pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pamatotu priekšlikumu, pašvaldības 

dome kapitālsabiedrībai var noteikt atšķirīgu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas 

daļu par attiecīgo pārskata gadu, nekā noteikts šo noteikumu 3.punktā. Attiecīgu 

priekšlikumu pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz vienlaikus ar šādu 

kapitālsabiedrības tīrās peļņas izlietojuma pamatojumu:  

4.1. ekonomisko pamatojumu, ja ir nepieciešams novērst draudus kapitālsabiedrības 

ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai;  

4.2.    citu pamatojumu, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajām 

prasībām. 

5. Dividendes netiek noteiktas, aprēķinātas un izmaksātas, ja no gada pārskata izriet, ka 

kapitālsabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu. 

6. Pašvaldības kapitāla daļas turētāja pārstāvis nodrošina, ka lēmumu par kapitālsabiedrības 

peļņas sadali un dividenžu apstiprināšanu dalībnieku sapulce pieņem ne vēlāk kā divus 

mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas. 

7. Pašvaldības kapitāla daļas turētāja pārstāvis nodrošina, ka kapitālsabiedrība, sagatavojot un 

iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, norāda 

mailto:dome@dobele.lv


 

konkrētu peļņas izlietošanas mērķi, kā arī iesniedz detalizētu informāciju par iepriekšējā 

gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem. 

8. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

par kapitālsabiedrības peļņas sadali un dividenžu apstiprināšanu, informē pašvaldību par:  

8.1. kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces datumu, kurā tika apstiprināts 

kapitālsabiedrības gada pārskats;  

8.2. dalībnieku sapulces datumu, kurā tika pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības peļņas 

sadali un dividenžu apstiprināšanu;  

8.3. kapitālsabiedrības pamatkapitālu (kopējo ieguldījuma apjomu), pašvaldības kapitāla 

daļām (ieguldījumu), pārskata gada peļņu, pašvaldībai piekritīgajām dividendēm un 

datumu, līdz kuram dividendes par pašvaldības kapitāla izmantošanu tiks ieskaitītas 

pašvaldības budžetā. 

9. Kapitālsabiedrībām dividendes jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā līdz 

kārtējā gada 20. decembrim. 

10. Šo noteikumu izpildes kontroli nodrošina pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

 

 

 

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 

 

28.02.2013.                                                                                    Nr. 48/2  

 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.134/5 „Par 

nepabeigtās būvniecības objektiem” 

 

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

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

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

iespējams realizēt, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr.134/5 „Par 

nepabeigtās būvniecības objektiem” un izteikt 1.3. punktu šādā redakcijā: 

 

„1.3. Auru pagasta sociālās mājas rekonstrukcijas izmaksas Ls 2596,59 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 

28.02.2013.                                                                                 Nr.49/2 

 

Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

uzdevumu nodrošināšanu, deleģējot: 

1.1. SIA „Sesava KP” uzdevumu uzturēt sanitāro tīrību publiskā lietošanā esošajās teritorijās 

novada pagastu teritorijās; 

1.2. SIA „Namnieks” šādus uzdevumus:  

1.2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu uzturēšana 

Dobeles pilsētā, atbilstoši pašvaldības īpašumā esošajai daļai; 

1.2.2. publisko bērnu rotaļu laukumu uzturēšana Dobeles pilsētā. 

2. Līgumus slēgt uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim. 

3. Deleģēto uzdevumu apmaksu veikt atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.          Nr.50/2 
 

 

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 11.punktu,  likuma  „Par 

zemes dzīlēm“ 4.panta piektās daļas 1.punktu,  Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra 

noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju izsniegšanas kārtība“ 33.punktu un  Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi“ 7.punktu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju SIA „Jaunie  Meži“, 

reģ.Nr.48503009557 smilts ieguvei atradnē „Bērzupe“ nekustamajā īpašumā  „Ķirši“ 

ar kadastra Nr.46420030060, Annenieku pagastā, Dobeles novadā. 

2. Noteikt smilts ieguves atļaujas derīguma termiņu līdz 2023.gada 9.janvārim. 

3. Valsts nodeva 100 LVL (viens simts latu) apmērā ieskaitāma Dobeles novada 

pašvaldības budžetā. 

 

 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.          Nr.51/2 
 

 

Par projekta „Atbalsts Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra darbības 

nodrošināšanai un Dobeles novada jauniešu izglītošanai”  

 iesnieguma  iesniegšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības un 

zinātnes ministrijas atklātā projekta konkursa „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to 

darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī 

pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” nolikumu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IESNIEGT projekta „Atbalsts Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra darbības 

nodrošināšanai un Dobeles novada jauniešu izglītošanai” iesniegumu Izglītības un zinātnes 

ministrijas atklātā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot 

infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” atlasei, nosakot kopējo 

projekta finansējumu 3 777,00 LVL, kas 100% apmērā ir Izglītības un zinātnes ministrijas 

finansējums. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs           A.SPRIDZĀNS 
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Informatīvais pielikums 

 

Projekts „Atbalsts Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra darbības 

nodrošināšanai un Dobeles novada jauniešu izglītošanai” 

 

Projekta iesniedzējs: Dobeles novada pašvaldība 

Mērķi: 

- uzlabot centra materiāli tehnisko bāzi, tādējādi nodrošinot Dobeles Jaunatnes iniciatīvu 

un veselības centra (DJIVC) nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu 

intelektuālai un radošai attīstībai jauniešu centrā un nodrošinot lietderīga brīvā laika 

izmantošanas iespējas; 

- noorganizēt izglītojošu velotūri novada jauniešiem, lai veicinātu viņu līdzdalību 

Dobeles novada sabiedriskajos procesos, izmantojot brīvprātīgā darba un  piedzīvojumu 

pedagoģijas metodes; 

- noorganizēt nometni novada jauniešiem uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu 

apgūšanai, izmantojot neformālās izglītības metodes. 

 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 

1) Aprīkojuma iegāde jauniešu centram, kas atbilst jauniešu vajadzībām un interesēm un 

sekmē daudzveidīgāku un lietderīgāku brīvā laika izmantošanu jauniešu centrā – 2 datori 

ar monitoriem, programmas; 1 spoguļkamera, 2 šujmašīnas, 20 velo ķiveres; 

2) Izglītojoša velotūre novada jauniešiem „Apceļo Dobeles novadu” no 2013.gada 

12.augusta līdz 2013.gada 16.augustam; 

3) Nometne novada jauniešiem uzņēmējdarbības prasmju iegūšanai „Tenterentent 3” no 

2013.gada 20.augusta līdz 2013.gada 24.augustam. 

 

Projekta izmaksas: 

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums 3 777,00 LVL 

Kopējais projekta finansējums 3 777,00 LVL 

 

Rezultāts: 

1) Nodrošināta aprīkojuma iegāde DJIVC nepārtrauktai turpmākai darbībai, piedāvājot 

daudzveidīgākas iespējas jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai; 

2) Apceļojot novadu, 20 Dobeles novada jaunieši līdzdarbojušies sabiedriskajos procesos kā 

brīvprātīgie, paplašinājuši zināšanas par novadu; 

3) 18 Dobeles novada jaunieši apguvuši uzņēmējdarbības prasmes un iemaņas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.02.2013.          Nr.52/2 

 

 

 

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  

2.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78. un 88.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Dobeles novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025.gadam 2.redakciju. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 04.marta līdz 2013.gada 

24.martam. 

3. Paziņojumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publisko apspriešanu 

publicēt vietējā laikrakstā „Zemgale” un ievietot Dobeles novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.dobele.lv.  

 

 

 

 

 

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 

 

28.02.2013.          Nr.53/2 

 

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Bērzes pagasta 

Šķibes ciemā” iesnieguma saskaņošanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā to, 

ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-

2013. gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1.aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" izsludināta projektu iesniegumu atlases 

7.kārta, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

SASKAŅOT SIA „Dobeles ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto 

projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Bērzes pagasta 

Šķibes ciemā”, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta 

kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Pielikums 
Dobeles novada domes  

2013.gada 28.februāra lēmumam Nr.53/2 

2.papilddokuments Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta iesnieguma veidlapai 

FINANSĒŠANAS PLĀNS 

Projekta Nr. 

Gads 
Kopējās 

izmaksas 

  Neattieci -

nāmās 

izmaksas 

  Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

 Kopējās attiecināmās 

izmaksas 
  Publiskās izmaksas 

  Publiskās 

attiecināmās 

izmaksas 

  Privātās 

attiecināmā

s izmaksas 

  ERAF finansējums 

  Pārējais finansējums 

 Attiecināmais 

valsts budžeta 

finansējums 

 Valsts budžeta 

dotācija 

pašvaldībām 

 Attiecināmais 

pašvaldības 

budžeta 

finansējums 

  Cits 

publiskais 

finansējums* 

   
   

1=2+3 

   

2 

   

3=4+5 

   

4=6+8+ 

10+12+14 

   

5 

   

6 

 % 

7=6/3 

   

8 

 % 

9=8/3 

   

10 

 % 

11=10/

3 

   

12 

 % 

13=12/

3 

   

14 

 % 

15=14

/3 

2013 19 045,40 3 305,40 15 740,00 15 740,00 2 361,00 13 379,00 85,00                         

2014  388 493,25 67 424,45 321 068,80 321 068,80 48 160,32 272 908,48 85,00                         

Kopā 407 538,65 70 729,85 336 808,80 336 808,80 50 521,32 286 287,48 85,00                         

  

Piezīmes. 1. * Piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums. 



  

3.papilddokuments Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta iesnieguma veidlapai  

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns, LVL: 

Nr. 

p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums*   Daudzums 

  Kopējā summa   Izmaksas 

  LVL   %   attiecināmās   neattiecināmās 

  1. Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai 

skaitā: 
3 19 045,40 4,673275% 15 740,00 3 305,40 

  1.1.    TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas 1 3 617,90 0,887744% 2 990,00 627,90 

 1.2.  Būvprojekta izstrādes izmaksas 1 14 810,40  3,634109% 12 240,00  2 570,40 

1.3. Būvprojekta ekspertīzes izmaksas 1 617,10 0,151421% 510,00 107,10  

  2. Būvuzraudzības un autoruzraudzības 

izmaksas kopā, tai skaitā: 

 

2 
8 179,60  2,007073% 6 760,00 1 419,60 

  2.1. Būvuzraudzība 1 5 033,60  1,235122% 4 160,00 873,60 

  2.2. Autoruzraudzība 1  3 146,00  0,771951% 2 600,00 546,00 

  3.   Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: 1 380 313,65  93,319652% 314 308,80 66 004,85 

  3.1.  Būvdarbi 1  380 313,65  93,319652% 314 308,80 66 004,85 

    KOPĀ 

 
6  407 538,65 100,000000%  336 808,80  70 729,85 

 
* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu  norādītajām attiecināmo 

izmaksu pozīcijām 

  

 



  

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

             Dobelē 

 

28.02.2013.          Nr.54/2 

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku 

pagasta Kaķenieku ciemā” iesnieguma saskaņošanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā 

to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 

2007.-2013. gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1.aktivitātē "Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" izsludināta projektu 

iesniegumu atlases 7.kārta, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

SASKAŅOT SIA „Dobeles ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto 

projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku 

pagasta Kaķenieku ciemā”, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta 

iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta 

budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Pielikums 
Dobeles novada domes  

2013.gada 28.februāra lēmumam Nr.54/2 

2.papilddokuments Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta iesnieguma veidlapai 

FINANSĒŠANAS PLĀNS 

Projekta Nr. 

Gads 
Kopējās 

izmaksas 

  Neattieci-

nāmās 

izmaksas 

  Kopējās 

attieci-

nāmās 

izmaksas 

 Kopējās attiecināmās 

izmaksas 
  Publiskās izmaksas 

  Publiskās 

attiecināmās 

izmaksas 

  Privātās 

attieci-

nāmās 

izmaksas 

  ERAF 

finansējums 

  Pārējais finansējums 

 Attiecināmais 

valsts budžeta 

finansējums 

 Valsts budžeta 

dotācija 

pašvaldībām 

 Attiecināmais 

pašvaldības budžeta 

finansējums 

  Cits 

publiskais 

finansējums* 

   
   

1=2+3 

   

2 

   

3=4+5 

   

4=6+8+10+12+14 

   

5 

   

6 

 % 

7=6/3 

   

8 

 % 

9=8/3 

   

10 

 % 

11=10/3 

   

12 

 % 

13=12/3 

   

14 

 % 

15=14/3 

2013 19 045,40 3 305,40 15 740,00 15 740,00 - 13 379,00 85,00% - - - - 2 361,00 15,00% - - 

2014 395 552,87 68 649,67 326 903,20 326 903,20 - 277 867,72 85,00% - - - - 49 035,48 15,00% - - 

Kopā 414 598,27 71 955,07 342 643,20 342 643,20 - 291 246,72 85,00% - - - - 51 396,48 15,00% - - 

  

Piezīmes. 1. * Piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums. 

  

 



  

3. papilddokuments  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta iesnieguma veidlapai 

 Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns, LVL: 

Nr. 

p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums*   Daudzums 

  Kopējā summa   Izmaksas 

  LVL   %   attiecināmās   neattiecināmās 

  1.   Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai 

skaitā: 
3 19 045,40 4,593700% 15 740,00 3 305,40 

  1.1.    TEP sagatavošanas izmaksas 1 3 617,90 0,872628% 2 990,00 627,90 

  1.2. Būvprojekta izstrādes izmaksas 1 14 810,90 3,572229% 12 240,00 2 570,40 

 1.3.   Būvprojekta ekspertīzes izmaksas 1 617,10 0,148843% 510,00 107,10 

  2.   Autoruzraudzības un būvuzraudzības 

izmaksas kopā, tai skaitā: 
2 8 179,60 1,972898% 6 760,00 1 419,60 

  2.1. Būvuzraudzība  1 5 033,60 1,214091% 4 160,00 873,60 

  2.2. Autoruzraudzība  1 3 146,00 0,758807% 2 600,00 546,00 

  3.   Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: 1 387 373,27 93,433402% 320 143,20 67 230,07 

  3.1.  Būvdarbi 1 387 373,27 93,433402% 320 143,20 67 230,07 

 4.  Piegāžu līgumu izmaksas kopā, tai skaitā: 
- - - - - 

    KOPĀ 

tai skaitā finanšu rezerve no projekta 

attiecināmo izmaksu summas līdz 5% 

6 414 598,27 100,000000% 342 643,20 71 955,07 

 
* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu  norādītajām attiecināmo 

izmaksu pozīcijām 



  

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.02.2013.          Nr.55/2 

Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Sniegt SIA „Dobeles ūdens”, kurā 100% kapitāla daļu pieder Dobeles novada pašvaldībai, 

galvojumus: 

1.1. aizņēmuma 407 538 LVL (četri simti septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi lati) 

apmērā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi, saņemšanai, lai nodrošinātu SIA 

„Dobeles ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Dobeles novada Bērzes pagasta Šķibes ciemā” īstenošanu;  

1.2.aizņēmuma 414 598 LVL (četri simti četrpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit 

astoņi lati) apmērā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi, saņemšanai, lai 

nodrošinātu SIA „Dobeles ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā”  

īstenošanu.  

2. Uzdot SIA „Dobeles ūdens” aizņēmumus atmaksāt līdz 2034.gada 30.jūnijam. 
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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 

 

28.02.2013.           Nr.56/2 

 

 
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.12/1 „Par 

tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles 
novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” 
 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.02.2013. Nr.4.2.1-12/1816 atzinumu 

„Par ūdenssaimniecības attīstības projektu”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 
Izdarīt Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.12/1 „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku 
pagasta Kaķenieku ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju 
projekta īstenošanai” šādus grozījumus:   

 
1. Aizstāt 3.punkta tabulā tekstu „BIO-60”ar tekstu „BIO-80”. 
2. Izteikt lēmuma 6.punkta tabulu jaunā redakcijā: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ūdensapgādes tarifs 
LVL/m

3
 (bez PVN) 

1,11 1,12 1,14 1,18 1,20 

Kanalizācijas tarifs 
LVL/m

3
 (bez PVN) 

1,09 1,10 1,11 1,17 1,18 
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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 

28.02.2013.           Nr.57/2 
 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par 
tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles 

novada Bērzes pagasta Šķibes ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 
attīstības investīciju projekta īstenošanai” 

 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.02.2013. Nr.4.2.1-12/1580 atzinumu 

„Par ūdenssaimniecības attīstības projektu”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

Izdarīt Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par tehniski 
ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Bērzes 
pagasta Šķibes ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju 
projekta īstenošanai” šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt lēmuma 2.punkta tabulu jaunā redakcijā: 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums kopā 407 538,65 

 

t.sk. 

Attiecināmās izmaksas 

336 808,80 

SIA “Dobeles ūdens” finansējums 

attiecināmām izmaksām 

50 521,32 

ERAF finansējums 286 287,48 

SIA “Dobeles ūdens” finansējums 

neattiecināmām izmaksām (PVN) 

70 729,85 

 

2. Aizstāt 3.punkta tabulā skaitli „3749” ar skaitli „3584”. 

 

3. Izteikt lēmuma 6.punkta tabulu jaunā redakcijā: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ūdensapgādes tarifs 
LVL/m

3
 (bez PVN) 

1,11 1,12 1,14 1,16 1,18 

Kanalizācijas tarifs 
LVL/m

3
 (bez PVN) 

1,18 1,20 1,22 1,23 1,24 

 

 

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 

 

28.02.2013.           Nr.58/2 

 

Par grozījumiem nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un sporta 

projektiem Dobeles novadā” 

                                                      
 

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

dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT ar Dobeles novada domes 2010.gada 27.maija  lēmumu Nr.151/8 apstiprinātajā 

nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un sporta projektiem Dobeles 

novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt nolikuma II sadaļu „Iesniegumu iesniegšana” ar 10.punktu šādā redakcijā: 

„Katrā projektu konkursā katram iesniedzējam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā divus 

projektu iesniegumus” 

 

2. Izteikt nolikuma 2.pielikumu „Dobeles novada kultūras un sporta projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriji” jaunā redakcijā. 

 

 

 

 

 

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 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2010.gada 27.maija lēmumu Nr.151/8 

 

NOLIKUMS 
PAR FINANSIĀLA ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU KULTŪRAS 

UN SPORTA PROJEKTIEM DOBELES NOVADĀ 
 

2010. gada 27.maijā          Dobelē 

      

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Dobeles novada dome konkursa kārtībā piešķir finansiālu atbalstu kultūras un sporta 

projektiem Dobeles novada tēla veidošanai un popularizēšanai, kultūras un sporta jomu 

attīstībai un uzturēšanai. Izglītības, Kultūras, Sporta un Jaunatnes lietu komitejai ir tiesības 

noteikt katra nākamā gada budžetā atbalstāmās prioritātes kultūrā un sportā. 

2. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir sekmēt kultūras un sporta aktivitāšu pieejamību plašam 

novada iedzīvotāju lokam, veicināt novada iedzīvotāju aktivitāti un radošumu, atbalstot uz 

rezultātu vērstas kolektīvas vai individuālas kultūras un sporta aktivitātes, popularizējot 

Dobeles novada tēlu. 

3. Pretendenti uz finansiālo atbalstu ir biedrības, nodibinājumi, fiziskas personas, kuru 

iesniegtie projekti atbilst finansējuma piešķiršanas mērķiem un kuru juridiskā vai deklarētā 

adrese ir Dobeles novada administratīvās teritorijas robežās: 

3.1. sporta jomā iesniegumus par finansiālu atbalstu individuāliem sportistiem iesniedz 

Latvijas Sporta federācijas un sporta biedrības, kam ir juridiskas personas statuss; 

3.2. kultūras jomā fiziskas personas var saņemt atbalstu izpētes un jaunrades procesiem. 

 

II. Iesniegumu iesniegšana  

 

4. Projektu konkurss tiek izsludināts 2 (divas) reizes gadā. 

5. Iesniegumu iesniegšana tiek izsludināta Dobeles novada domes mājas lapā www.dobele.lv 

un vietējā laikrakstā. 

6. Iesniegumus iesniedz, iesniedzot ar šo Nolikumu apstiprinātu, datorrakstā aizpildītu 

iesnieguma veidlapu (1.pielikums) Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldē 

13.kabinetā, Brīvības ielā 17, Dobelē. 

7. Par iesniegumā sniegto ziņu patiesumu  atbild iesniedzējs. 

8. Ja iesniedzējs ir juridiska persona, iesniegumam pievieno reģistrācijas apliecības kopiju un 

apliecinājumu par projekta iesnieguma parakstītāja tiesību apjomu. 

9. Iesniegumam kā pielikumu pievieno projekta vadītāja CV. 

10. Katrā projektu konkursā katram iesniedzējam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā divus 

projektu iesniegumus. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2013.) 

 

III. Iesniegumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība 

mailto:dome@dobele.lv
http://www.dobele.lv/


  

 

11. Iesniegumu izskatīšanu un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo 

Nolikumu veic Dobeles novada domes izveidotas kultūras un sporta nozaru komisijas. 

Iesniegumi tiek izvērtēti pēc šajā Nolikumā noteiktajiem kritērijiem.(2.pielikums) 

12. Piešķirtā finansiālā atbalsta maksimālo apjomu vienam projektam komisijas nosaka pirms 

konkursa izsludināšanas atbilstoši Dobeles novada pašvaldības budžetā paredzētajam 

finansējumam. 

13. Komisijas nosaka projektu īstenošanas termiņus katrai projektu konkursu reizei. 

14. Komisijām ir tiesības atteikt izskatīt projekta iesniegumu un piešķirt finansiālo atbalstu, ja 

iepriekš piešķirtais domes finansiālais atbalsts nav izlietots saskaņā ar noslēgtā līguma 

nosacījumiem, vai nav saņemtas atskaites par iepriekš piešķirtā finansiālā atbalsta 

izlietošanu, kā arī gadījumos, ja līdzīgas aktivitātes iesniedzējam jau ir īstenotas vai tiek 

plānotas finansēt no pašvaldības budžeta attiecīgajā gadā. 

 

IV. Finansiālā atbalsta izmaksas un atskaites kārtība 

 

15. Dobeles novada domes piešķirtā finansiālā atbalsta izmaksas, līgumu slēgšanu un atskaišu 

pieņemšanu pēc projekta realizācijas kultūras un sporta nozarēs organizē Dobeles novada 

Kultūras un sporta pārvalde. Finansēšanas līgumus saskaņā ar komisiju lēmumiem 

paraksta Kultūras un sporta pārvaldes vadītājs. 

16. Par saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā iesniedzējs iesniedz 

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldei atskaiti par izlietoto naudu un projekta 

realizāciju, pievienojot informatīvos materiālus. 

17. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldei ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par 

projekta realizācijas gaitu un rezultātiem, kā arī kontrolēt piešķirtā finansiālā atbalsta 

izlietojumu. 

18. Kultūras un sporta pārvalde budžeta gada beigās atskaitās Dobeles novada domei par 

piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu. 
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1.pielikums 

Nolikumam „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras  

un sporta projektiem Dobeles novadā” 

IESNIEGUMS 

 FINANSIĀLA ATBALSTA SAŅEMŠANAI  KULTŪRAS UN SPORTA  PROJEKTIEM 

1. Projekta nosaukums 

 

 

 

2. Projekta norises laiks  

 

3. Projekta iesniedzējs (lūdzu atzīmēt) 

 fiziska pesona   (turpina, aizpildot sadaļu 4.1.)   

 biedrība/nodibinājums   (turpina, aizpildot sadaļu 4.2.) 

4. Ziņas par projekta iesniedzēju  

 

4.1. Fiziska persona (ja fiziska persona ir individuālais nodokļu maksātājs, pievienot 

reģistrācijas apliecības kopiju) 

 Vārds, uzvārds :  

 Personas kods :  

 Deklarētā  dzīvesvieta:  

 Konta Nr. 

 Telefons un e-pasta adrese:  

4.2. Biedrība/ nodibinājums (pievienot reģistrācijas apliecības kopiju un 

apliecinājumu par projekta parakstītāja tiesību apjomu) 

 Biedrības/ nodibinājuma nosaukums: 

 Juridiskā adrese: 

 Norēķinu rekvizīti:  

 Kontaktpersonas telefons un e-pasta adrese: 

5. Nepieciešamības pamatojums, esošās situācijas apraksts (ne vairāk kā 2000 zīmes) 

 

 

6.Projekta mērķis (ne vairāk kā 400 zīmes) 

 

 

7. Aktivitātes  

 

 

8. Projekta rezultāti  

 

 

9. Ziņas par projekta vadītāju (pielikumā pievienot CV) 
Vārds, uzvārds:  

(īsi aprakstīt iepriekšējo pieredzi projektu vadīšanā un īstenošanā) 

 

10. Projekta dalībnieki (ja iespējams, sporta projektiem - pielikumā pievienot apliecinājumu 

par tiesībām startēt sacensībās)  

 

 

11.  Projektu finansiāli atbalstošās citas iestādes/organizācijas vai personas (pielikumā 

pievienot atbalstošās iestādes vai personas rakstisku apliecinājumu par finansiālu atbalstu 

projektam) 

 

 
dd.mm.gggg - dd.mm.gggg 

 

 



  

 

12. Projekta budžeta tāme 

Nr. 

p.k. 

Izdevumu pozīcija  Pieprasītā 

summa no 

Dobeles 

novada 

domes  

Ls 

Cits 

finansējum

s Ls  

Kopā Ls 

1.      

2.      

 Kopā    

 % no kopīgās izmaksu tāmes   100% 

 

13. Piekrītu visām Nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un 

sporta projektiem Dobeles novadā” noteiktajām prasībām un apliecinu, ka projekta 

īstenošanas  laikā tiks ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un pieteikuma 

aprakstā un šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa. Apliecinu, ka iesniegumā minētās 

aktivitātes nav īstenotas un netiek plānots tās īstenot no citiem pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

Projekta vadītājs:   paraksts  (paraksta atšifrējums) 

 

 

 

Projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona  

(biedrības/nodibinājuma valdes  

paraksttiesīgā/-s persona/-s 

vai individuālais iesniedzējs):    paraksts (paraksta atšifrējums) 

 

 

Datums______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.pielikums 

Nolikumam „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras  

un sporta projektiem Dobeles novadā” 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2013.) 

 

Iesnieguma Nr.____________  

 

Dobeles novada kultūras un sporta projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 
1. Administratīvie atbilstības kritēriji 

Nr.p.k. Kritērijs Jā  Nē  

1.1. Projekts atbilst Nolikuma mērķiem    

1.2. Projekts iesniegts projektu konkursa paziņojumā noteiktajā 

termiņā  

  

1.3. Projekta īstenošanas termiņš atbilst projektu konkursa 

paziņojumā noteiktajam temiņam. 

  

1.4. Projekts nav ticis realizēts līdz iesniegumu iesniegšanas termiņa 

beigām 

  

1.5. Projekta pamatmērķis nav peļņas gūšana   

1.6. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi Nolikumā norādītie 

dokumenti  

  

1.7. Iesnieguma veidlapā norādīta visa prasītā informācija   
Ja iesniegums neatbildīs kādam no kritērijiem nr. 1.1 – 1.7., tas tiks noraidīts. Lēmums par projekta noraidīšanu 

saistībā ar kritēriju 1.1. tiek pieņemts, saskaitot ekspertu „ Jā” vai „Nē”, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja 

iesniegums atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem vai vismaz 5 eksperti  atzīmē „Jā” saistībā ar kritēriju 1.1.,  

tiek veikta projekta kvalitatīvā un finanšu izvērtēšana. 

2. Kvalitatīvās un finanšu izvērtēšanas kritēriji 
Piešķirot projektiem finansējumu, priekšroka tiks dota iesniegumiem ar augstāku vidējo punktu skaitu, ko 

iegūst, saskaitot katra eksperta vērtējumu, un dalot ar to ekspertu skaitu, kuri veikuši kvalitatīvo un finanšu 

izvērtēšanu.   
Nr. 

p.k. 

Kritērijs Maksim. 

punktu 

skaits 

Iegūtais 

punktu 

skaits 

Pamatojums 

vērtējumam 

Punkts 

iesnieguma 

veidlapā 

2.1. Projekta nozīmīgums Dobeles 

novada kultūras / sporta jomu 

attīstībā un uzturēšanā, novada 

tēla veidošanā un popularizēšanā  

6   5.,6.,7.,8. 

2.2. Projekta vadītāja, dalībnieku 

pieredze un profesionalitāte 

2   9.,10., CV 

2.3. Rezultātu atbilstība projekta 

aktivitātēm 

2   7.,8. 

2.4. Projekta tāmes kvalitāte: 

aritmētiskā precizitāte, sasaiste ar 

aktivitātēm 

2   6.,7.,12. 

2.5. Līdzfinansējuma piesaiste  3   11.,12. 

2.6. Iegūto punktu skaits kopā  15    

2.7. Ieteikums piešķiramā 

finansējuma apmēram Ls 

 

 

Komisijas locekļa vārds, uzvārds: ___________________paraksts _________________ 

 

Datums_________________________ 

 

 



  

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.02.2013.                                Nr.59/2 

 

 

Par grozījumiem Dobeles novada Bāriņtiesas nolikumā 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

  

 IZDARĪT Dobeles novada bāriņtiesas nolikumā (apstiprināts ar Dobeles novada domes 

2009.gada 10.septembra lēmumu Nr. 124/9) šādus grozījumus: 

  

1. AIZSTĀT visā nolikumā vārdus „cita rīcībnespējīga persona” (attiecīgā skaitlī un 

locījumā) ar vārdiem „aizgādnībā esoša persona” (attiecīgā skaitlī un locījumā). 

2. nolikuma 7.1.punktā AIZSTĀT vārdu „dienas” ar vārdu „darbdienas”. 

 

 

 

 

 

 

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 

28.02.2013.                                Nr.60/2 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.34/2 „Par 

Apguldes arodvidusskolas pārņemšanu” 

  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktam, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

   IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.34/2 „Par Apguldes 

arodvidusskolas pārņemšanu” šādus grozījumus:  

1. IZTEIKT lēmuma nosaukumu jaunā redakcijā: „Par Apguldes Profesionālās 

vidusskolas pārņemšanu”. 

2. AIZSTĀT lēmuma visā tekstā vārdus „Apguldes arodvidusskola” ar vārdiem 

„Apguldes Profesionālā vidusskola”.  

3. AIZSTĀT lēmuma 1.punktā un 2.1.apakšpunktā  gadskaitli „2012.” ar gadskaitli 

„2013.”. 

4. AIZSTĀT lēmuma 2.2. un 2.3. apakšpunktā gadskaitli „2013.” ar gadskaitli „2014.”. 

5. SVĪTROT lēmuma 3.3. apakšpunktā skaitļus „4680 004 0004 008; 4680 004 0004 

009”. 
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