
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

25.07.2013.           Nr.8 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.01 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS, ALDIS 

CĪRULIS, SARMĪTE DUDE, EDGARS GAIGALIS, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, 

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

SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: VIKTORS EIHMANIS - iemesls: darba pienākumi 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors 

AGRIS VILKS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās 

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

nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA 

RASIŅA, galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja 

AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, vecākā konsultante 

DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, Sociālā dienesta 

vadītāja BEATA LIMANĀNE, datortīklu administrators GINTS DZENIS,  Gardenes pamatskolas  

direktora vietniece AGITA JANSONE iedzīvotāja Ilze Māra KALNIŅA, laikraksta „Zemgale” 

galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē, ka, atbilstoši Dobeles novada vēlēšanu komisijas 

2013.gada 3.jūlija lēmumam (protokols Nr.24), deputāta pilnvaras nolikušā Ivara Brikmaņa vietā 

uzaicināts stāties nākamais deputāta kandidāts no saraksta „Zaļo un Zemnieku savienība” Ziedonis 

BERGS. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus reģistrēties balsošanas sistēmā. Notiek 

reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā divus papildus 

jautājumus: „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Attīstības centra ģimenēm, kurās aug bērni 

un jaunieši ar invaliditāti, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” realizācijai” un „Par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu”, uzaicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā.  

 

Deputāti vienbalsīgi ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumus „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Attīstības 
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centra ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar invaliditāti, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” 

realizācijai” un „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” domes sēdes darba kārtībā. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1 (182/8) Par deputātes Irēnas Dabras pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

2 (183/8) Par nekustamā īpašuma „Liepziedi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

3 (184/8) Par nekustamā īpašuma „Madaras”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

4 (185/8) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

5 (186/8) Par zemesgabalu apvienošanu 

6 (187/8) Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

7 (188/8) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

8 (189/8) Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

9 (190/8) Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Jaunbērzes pagasta Jaunbērzē” realizācijai 

10 (191/8) Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Sabiedriskās tualetes būvēšana uz 

draudzei piederošās zemes baznīcas tuvumā” realizācijai 

11 (192/8) Par grozījumu 2012.gada 25.oktobra lēmumā Nr.270/11 „Par Dobeles novada 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu” 

12 (193/8) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.156/5 

„Par aizņēmumu Valsts kasē Meža prospekta Dobelē rekonstrukcijai” 

13 (194/8) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā „Par 

galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens”” 

14 (195/8) Par Dobeles pilsētas zemes komisiju 

15 (196/8) Par novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

16 (197/8) Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā 

17 (198/8) 

papildus 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Attīstības centra ģimenēm, kurās 

aug bērni un jaunieši ar invaliditāti, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” 

realizācijai 

18 (199/8) 

papildus 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

1. 

Par deputāta Irēnas Dabras pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

 

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par deputātes Irēnas Dabras 

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

projektu par Dobeles novada domes deputātes Irēnas Dabras pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.182/8 pielikumā)  

 

 
 

 

 



2. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma 

projektu sakarā ar atļaujas sniegšanu nekustamā īpašuma „Liepziedi”, Bērzes pagastā sadalīšanai 

divos atsevišķos īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.jūlijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.183/8 pielikumā)  

 

3. 

Par nekustamā īpašuma „Madaras”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma 

projektu sakarā ar atļaujas sniegšanu nekustamā īpašuma „Madaras”, Bikstu pagastā sadalīšanai 

divos atsevišķos īpašumos. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

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

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

Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.184/8 pielikumā)  

 

4. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma 

projektu par zemes lietošanas mērķu noteikšanu divdesmit zemes vienībām Naudītes pagastā, kuras 

apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži”. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.jūlijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošo Dobeles novada Naudītes pagasta teritorijas 

plānojumu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.185/8 pielikumā)  

 

5. 

Par zemesgabalu apvienošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu 

„Ūsiņu mežs” ar platību 687,26 ha un „Dobeles mežniecība 6702” ar platību 0,3 ha, kas atrodas 

Naudītes pagastā, apvienošanu. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.jūlijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs 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 – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, 

E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.186/8 pielikumā)  

 

6. 

Par zemes vienību precizētās platības apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par divu  pašvaldībai 

piederošu īpašumu Annenieku un Zebrenes pagastos zemes vienību precizētās platības 

apstiprināšanu saskaņā ar uzmērīšanas dabā rezultātiem. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.187/8 pielikumā)  

 

7. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par lietošanas mērķa maiņu  

zemes vienībai ar platība 0,8 ha Bikstu pagastā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 14 prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Bikstu pagasta teritorijas 

plānojumu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.188/8 pielikumā)  
 

8. 

Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma 

projektu par piekrišanas došanu Krievijas Federācijas pilsonei iegūt īpašumā zemesgabalu „Upītes”, 

Bikstu pagastā 0,8 ha platībā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

novada dome izskata šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minēto personu, kas vēlas iegūt zemi 

īpašumā, iesniegumus un dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes turpmākās 

izmantošanas mērķis nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma noteikumiem un ievēroti šā likuma 

29.pantā minētie ierobežojumi, kā arī Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, Dobeles 

novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.189/8 pielikumā)  
 



9. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Jaunbērzes pagasta 

Jaunbērzē” realizācijai 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 

934,72 latu apmērā piešķiršanu projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Jaunbērzes pagasta 

Jaunbērzē” realizācijai, informē par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.jūlijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un, ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.3) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 28.jūnija lēmumu Nr.06.6-13/1093 par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REINFELDS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.190/8 pielikumā)  

 

10. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Sabiedriskās tualetes būvēšana uz draudzei 

piederošās zemes baznīcas tuvumā” realizācijai 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 1 000 

latu apmērā piešķiršanu Bērzes evaņģēliski luteriskai draudzei projekta „Sabiedriskās tualetes 

būvēšana uz draudzei piederošās zemes baznīcas tuvumā” realizācijai, informē par projekta ietvaros 

plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 25.jūlijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.3) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 28.jūnija lēmumu Nr.06.6-11/13/1088 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REINFELDS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.191/8 pielikumā)  

 

11. 

Par grozījumu 2012.gada 25.oktobra lēmumā Nr.270/11 „Par Dobeles novada attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu” 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par grozījumu izdarīšanu 

novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumā Nr.270/11 „Par Dobeles novada attīstības programmas 

2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.jūlijā. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS uzdod jautājumu par programmas 6.punkta termiņu. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi. 

ANDREJS SPRIDZĀNS precizē par grozījumu izdarīšanas nepieciešamību. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 

3.punktu un 12.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

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



I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.192/8 

pielikumā)  

 

12. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.156/5 „Par 

aizņēmumu Valsts kasē Meža prospekta Dobelē rekonstrukcijai” 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.156/5 „Par aizņēmumu Valsts kasē Meža 

prospekta Dobelē rekonstrukcijai”, jo pēc precizētās iepirkuma līgumsummas rekonstrukcijas darbu -  

asfalta seguma atjaunošanas un lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūves izmaksas sastāda 145199 

latus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.jūlijā  un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 25.jūlijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par Valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta 3.punktu, 2008.gada 

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

galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, pamatojoties uz atklāta konkursa „Meža prospekta Dobelē 

rekonstrukcija” (identifikācijas Nr.DNP2013/27) rezultātiem, Dobeles novada dome ar 15 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.193/8 pielikumā)  
 

13. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā „Par galvojuma 

sniegšanu SIA „Dobeles ūdens”” 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā „Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles 

ūdens”” - projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē” 875 546 latu apmērā 

realizācijai. Informē, ka projekts tiek realizēts ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, projekta 

kopējās izmaksas sastāda 4,8 milj. latu, Kohēzijas fonda finansējuma apmērs – 85%. SIA „Dobeles 

ūens”, izvērtējot gadā atmaksājamās summas ietekmi uz SIA finansiālo darbību un ūdens tarifu 

apmēru, izteikusi lūgumu pagarināt aizņēmuma atmaksas termiņu no 20 gadiem uz 30 gadiem. Līdz 

ar to izdarāmi grozījumi iepriekš pieņemtajā lēmumā, nosakot aizņēmuma galējo atmaksas termiņu 

līdz 2043 gada augustam, kā arī izņemšanas laiku un atmaksas sākuma laiku. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.jūlijā  un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 25.jūlijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs 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 noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

17.1.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.194/8 pielikumā)  

 

 

 

 

 

 



14. 

Par Dobeles pilsētas zemes komisiju 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par sagatavoto lēmuma projektu par 

Dobeles pilsētas zemes komisijas izveidošanu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 16.jūlijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par zemes komisijām” 1.panta pirmo daļu un 2.
1 

panta 2.
1 

1.punktu un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.195/8 pielikumā)  
 

15. 

Par novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par  novada vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu līdz 2013.gada 22.augustam. Sniedz informāciju par 

kandidātu pieteikšanas kārtību. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 9.pantu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

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

I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.196/8 

pielikumā)  
 

16. 

Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā 

 
ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par novada domes deputātu 

Gunta Safranoviča un Viktora  Eihmaņa pilnvarošanu pārstāvēt pašvaldību Latvijas Pašvaldību 

savienības 24.kongresā, kas notiks 2013.gada 9.augustā, Aucē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Ievērojot Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada 21.jūnija vēstuli Nr.0620131483/A921 

„Par Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresu un biedru sapulci šī gada 9.augustā“, saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR 

– (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

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

(Lēmums Nr.197/8 pielikumā)  

 

17. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Attīstības centra ģimenēm, kurās aug bērni un 

jaunieši ar invaliditāti, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” realizācijai 

 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 1 000 

latu apmērā piešķiršanu Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Laimiņa” projekta 

„Attīstības centra ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar invaliditāti, pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana” realizācijai, informē par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm – attīstības centra telpu 

renovācijas darbu veikšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 25.jūlijā. 



Jautājumu uzdod deputāte EDĪTE KAUFMANE. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 19.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.2) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 12.jūlija lēmumu Nr.06.6-13/1247 par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REINFELDS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.198/8 pielikumā)  

 

18. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu – neizīrēta vienistabas dzīvokļa  Nr.14 Meža prospektā 29, Dobelē 42,0 kv.m. 

platībā un neapbūvēta zemesgabala „Miezīši”, Zebrenes pagastā 1,26 ha platībā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 25.jūlijā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.     

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

likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 15 

balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, E.GAIGALIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.199/8 pielikumā)  
 

 

Sēde slēgta plkst.14.33. 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 29.augustā, plkst.14.00 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(29.07.2013.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(29.07.2013.) 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.07.2013.          Nr.182/8 

 

 

Par deputātes Irēnas Dabras pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

 

 

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

ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Dobeles novada domes deputātes Irēnas Dabras pilnvaras izbeigušās pirms termiņa sakarā ar 

deputātes personisku iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. 

 

 

 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.183/8 

 

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

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 4.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx, pilnvarotās personas Xxxxx 

Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx  iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Liepziedi” (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Liepziedi”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Liepziedi”, kadastra numurs 46520060069 ar kopplatību 1,83 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 338 uz Xxxx Xxxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Liepziedi” sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46520060069, platība 0,33 ha un 46520040080, platība 1,50 

ha. Nekustamā īpašuma „Liepziedi” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

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

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46520060069 0,33 ha platībā - individuālo 

dzīvojamo māju apbūve; 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46520040080 1,50 ha platībā - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

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 

25.07.2013.          Nr.184/8 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Madaras”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 18.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā saņemto 

Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx iesniegumu par minētā īpašuma 

sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Madaras”, kadastra Nr.46540060006 ar kopplatību 1,3 ha reģistrēts 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000173734 uz 

Xxxx Xxxxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Madaras” sastāv no divām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: 46540060006, platība 0,6 ha, un 46540060007, platība 0,7 ha. Nekustamā 

īpašuma „Madaras” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Madaras” 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 „Madaras”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46540060006 0,6 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46540060007 0,7 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

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 

25.07.2013.          Nr.185/8 

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 esošo Dobeles novada Naudītes pagasta teritorijas 

plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), šādām zemes vienībām Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā: 

 

1.1. kadastra apzīmējums 46800010115, platība 78,5 ha; 

1.2. kadastra apzīmējums 46800010116, platība 16,1 ha; 

1.3. kadastra apzīmējums 46800010117, platība 486,1 ha; 

1.4. kadastra apzīmējums 46800010118, platība 569,6 ha; 

1.5. kadastra apzīmējums 46800010119, platība 3,88 ha; 

1.6. kadastra apzīmējums 46800010120, platība 35,28 ha; 

1.7. kadastra apzīmējums 46800010121, platība 40,5 ha; 

1.8. kadastra apzīmējums 46800010125, platība 0,3 ha; 

1.9. kadastra apzīmējums 46800020115, platība 23,575 ha; 

1.10. kadastra apzīmējums 46800020116, platība 228,6 ha; 

1.11. kadastra apzīmējums 46800020121, platība 291,9 ha; 

1.12. kadastra apzīmējums 46800030218, platība 242,1 ha; 

1.13. kadastra apzīmējums 46800030219, platība 9,2 ha; 

1.14. kadastra apzīmējums 46800030220, platība 1,6 ha; 

1.15. kadastra apzīmējums 46800030221, platība 2,5 ha; 

1.16. kadastra apzīmējums 46800030222, platība 18,6 ha; 

1.17. kadastra apzīmējums 46800050088, platība 38,3 ha; 

1.18. kadastra apzīmējums 46800050089, platība 5,1 ha. 

 

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

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 46800010137, platība 0,41 ha, Naudītes pagastā, Dobeles novadā. 

 

3.  NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods 

0401) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800020115, platība 1,085 ha, Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā. 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.186/8 

 

Par zemesgabalu apvienošanu 

 

 

  

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

NOLEMJ: 

 

APVIENOT nekustamos īpašumus: „Ūsiņu mežs”, kadastra numurs 46800010115, platība 

687,26 ha un „Dobeles mežniecība 6702”, kadastra numurs 46800010125, platība 0,3 ha, kas atrodas 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 687,56 ha platībā ar 

kadastra numuru 46800010115 nosaukumu „Ūsiņu mežs”, Naudītes pagasts, Dobeles novads. 

 

 

 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.187/8 

 

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. 79,1 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420060138, kura ietilpst nekustamā īpašuma 

„Bajāru mežs”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā sastāvā; 

2. 0,07 ha zemes vienībai „10”, kura ietilpst nekustamā īpašuma „Sarkankrogs A”, Zebrenes 

pagastā, 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 

25.07.2013.          Nr.188/8 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 14 prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Bikstu pagasta teritorijas 

plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46540060012 (platība 0,8 ha), Bikstu 

pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā 

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

0601). 

 

 

 

 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.189/8 

Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

 

Dobeles novada pašvaldība 2013.gada 18.jūlijā ir saņēmusi Krievijas Federācijas pilsones 

Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzimušas xxxxxxxxxxxx,  dzīvo xxxxxxxxxx 

iesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu zemesgabala „Upītes”, kas atrodas Bikstu pagastā, Dobeles 

novadā, iegūšanai īpašumā. 

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

Iesniegumam pievienota nekustamā īpašuma zemesgrāmatu apliecības kopija un darījuma 

akts – 2013.gada 1.jūlijā noslēgts pirkuma līgums, saskaņā ar kura nosacījumiem nekustamā 

īpašuma „Upītes”, kas atrodas Bikstu pagastā Dobeles novadā, īpašnieks Xxxx Xxxxxx, dzīvo 

xxxxxxxxx, pārdod Xxxx Xxxxxxx zemesgabalu 0,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 

46540060012 un dzīvojamo māju ar trīs saimniecības ēkām. Atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā, 

nekustamais īpašums „Upītes”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 

46540060012, sastāv no zemesgabala ar platību 0,8 ha, dzīvojamās mājas ar trīs saimniecības ēkām 

un saskaņā ar Dobeles novada Bikstu pagasta teritorijas plānojumu minētā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta noteikumi. Savukārt, likuma 29.pantā noteikti ierobežojumi 

darījumiem ar zemes īpašumiem. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka likuma 28.panta ceturtajā daļā 

minētās personas nevar iegūt īpašumā: 1) zemi valsts pierobežas joslā; 2) zemi dabas rezervātos un 

citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu zonās; 3) zemi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta 

kāpu aizsargjoslā; 4) zemi publisko ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros 

paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; 5) lauksaimniecības un meža zemi 

atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; 6) zemi valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēs. 

 Ņemot vērā teikto un saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka novada dome izskata šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minēto personu, kas 

vēlas iegūt zemi īpašumā, iesniegumus un dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes 

turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma noteikumiem un ievēroti 

šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, kā arī Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist, ka Xxxx Xxxxxxxx iegūst īpašumā zemesgabalu „Upītes”, Bikstu pagastā, 

Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 46540060012, platība 0,8 ha. 

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

19, Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētājs              A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.190/8 

 

 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Jaunbērzes pagasta 

Jaunbērzē” realizācijai 

 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un, ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.3) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 28.jūnija lēmumu Nr.06.6-13/1093 par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

PIEŠĶIRT biedrībai „Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei” projekta „Bērnu rotaļu laukuma 

izveide Jaunbērzes pagasta Jaunbērzē” realizācijai līdzfinansējumu 934,72 LVL (deviņi simti 

trīsdesmit četri lati 72 santīmu) apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām.  

 

 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.191/8 

 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Sabiedriskās tualetes būvēšana uz draudzei 

piederošās zemes baznīcas tuvumā” realizācijai 

 

  

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

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.3) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 28.jūnija lēmumu Nr.06.6-11/13/1088 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

PIEŠĶIRT Bērzes evaņģēliski luteriskai draudzei projekta „Sabiedriskās tualetes būvēšana uz 

draudzei piederošās zemes baznīcas tuvumā” realizācijai līdzfinansējumu 1 000 LVL (viens 

tūkstotis latu) apmērā.  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs  A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

25.07.2013.          Nr.192/8 

 

 

Par grozījumu 2012.gada 25.oktobra lēmumā Nr.270/11 „Par Dobeles novada attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu” 

 

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

sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 

3.punktu un 12.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 IZDARĪT grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumā Nr.270/11 „Par 

Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”, izsakot lēmuma 

2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs   A.SPRIDZĀNS 
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Pielikums 

Dobeles novada domes  

2013.gada 25.jūlija 

lēmumam Nr.192/8 

2.pielikums 

 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES PROCESS UN IZPILDES TERMIŅI 

 

Nr. 

p.k. 
Pasākums Termiņš 

Sagatavošanās izstrādei 

1.  Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 

izstrādes uzsākšanu 

2012.gada oktobris 

2. Lēmuma par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 

nosūtīšana VARAM, Zemgales plānošanas reģionam un 

paziņojuma  publicēšana novada mājas lapā www.dobele.lv un 

laikrakstā „Novada ziņas” 

2012. gada novembris 

3. Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības 

plāna apspriešana vadības grupā/darba grupā 

2012.gada decembris 

4. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu 

apkopošana 

2013.gada jaunvāris - 

februāris 

Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde 

5. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde 2013.gada janvāris – 

2013.gada jūnijs 

6. Attīstības programmas 1.redakcijas izskatīšana vadības grupā 2013.gada jūlijs 

7. Lēmums par Attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu 

publiskai apspriešanai 

2013.gada augusts 

Publiskā apspriešana 

8. Paziņojuma par publisko apspriešanu nosūtīšana Zemgales 

plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā 

www.dobele.lv un laikrakstā „Novada ziņas” 

2013.gada septembris 

9. Attīstības programmas publiskā apspriešana 2013.gada septembris 

10. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana 

vadības grupā 

2013.gada oktobris 

11. Attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma 

izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā 

www.dobele.lv un laikrakstā „Novada ziņas” 

2013.gada oktobris 

Gala redakcijas izstrāde un saskaņošana 

12. Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā 

sniegots atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus 

2013.gada oktobris 

13. Lēmums par Attīstības programmas gala redakcijas nodošanu 

Zemgales plānošanas reģionam 

2013.gada oktobris 

14. Attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana Zemgales 

plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai 

2013.gada novembris 

15. Plānošanas reģiona pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā 

novada domes lēmums par attīstības programmas gala 

redakcijas apstiprināšanu 

2013.gada novembris 

Plānotais optimālais projekta izpildes laiks 10 mēneši. 

 

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 

25.07.2013.          Nr.193/8 

 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.156/5 „Par 

aizņēmumu Valsts kasē Meža prospekta Dobelē rekonstrukcijai” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par Valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta 3.punktu, 2008.gada 

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

galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, pamatojoties uz atklāta konkursa „Meža prospekta Dobelē 

rekonstrukcija” (identifikācijas Nr.DNP2013/27) rezultātiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT grozījumus Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.156/5 „Par 

aizņēmumu Valsts kasē Meža prospekta Dobelē rekonstrukcijai”, aizstājot lēmuma 1.punktā skaitli 

„150 000” ar skaitli „145 199”. 

 

 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.194/8 

 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā „Par galvojuma 

sniegšanu SIA „Dobeles ūdens”” 

 

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

2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

17.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

IZDARĪT grozījumus Dobeles novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā „Par galvojuma 

sniegšanu SIA „Dobeles ūdens””, izsakot 2.punktu jaunā redakcijā: 

 

„2. Aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gada augusts, aizņēmuma atmaksu paredzot sākot no 

2014.gada augusta, atmaksājot to līdz 2043.gada augustam ar Valsts kases noteikto procentu likmi 

aizņēmuma līguma noslēgšanas dienā.” 

  

 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.195/8 

 

Par Dobeles pilsētas zemes komisiju 

 

Saskaņā ar likuma „Par zemes komisijām” 1.panta pirmo daļu un 2.
1 

panta 2.
1 

1.punktu un 

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

 

1. IZVEIDOT Dobeles pilsētas zemes komisiju šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors 

            

            Komisijas locekļi: Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs; 

                                          Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma  nodaļas 

zemes ierīcības inženiere; 

Jānis Kukša, Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs; 

Agris Ikaunieks, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma  

nodaļas zemes ierīcības inženieris; 

Imants Auders, Dobeles novada domes deputāts. 

 

2. ATZĪT par spēku zaudējušiem Dobeles pilsētas domes: 

2.1. 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.143/13 „Par izmaiņām pilsētas zemes komisijas 

sastāvā”; 

2.2. 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.202/19 „Par Dobeles pilsētas zemes komisijas 

sastāvu”; 

2.3. 2009.gada 26.februāra lēmumu Nr.32/4 „Par Dobeles pilsētas zemes komisijas sastāvu”. 

     

 

                      

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.196/8 

 

 

Par novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

 

 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 9.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

NOTEIKT Dobeles novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu  - 2013.gada 

22.augusts. 

 

 

 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.197/8 

 

 

Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā 

 
Ievērojot Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada 21.jūnija vēstuli Nr.0620131483/A921 

„Par Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresu un biedru sapulci šī gada 9.augustā“, saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

   PILNVAROT Dobeles novada domes deputātus Gunti Safranoviču un Viktoru Eihmani 

pārstāvēt Dobeles novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā, kas notiks 

2013.gada 9.augustā. 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.198/8 

 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Attīstības centra ģimenēm, kurās aug bērni un 

jaunieši ar invaliditāti, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” realizācijai 

 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 19.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.2) un 

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 12.jūlija lēmumu Nr.06.6-13/1247 par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

 

PIEŠĶIRT Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Laimiņa” projekta „Attīstības 

centra ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar invaliditāti, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” 

realizācijai līdzfinansējumu 1 000 LVL (viens tūkstotis latu) apmērā, kas sastāda 10% no 

projekta kopējām izmaksām.  

 

 

 

 

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 

25.07.2013.          Nr.199/8 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa  Nr.14 Meža prospektā 29, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4672 

005 0193 001 001, 42,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 

326/11104 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala izsoles rezultātus un 

pārdot minēto īpašumu Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu Ls 3500,00; 

 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala „Miezīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4698 004 0116,  1,26 

ha platībā izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu  JEMAK AGRO SIA, 

reģ.Nr.48503009468, par nosolīto cenu Ls 2150,00.  

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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