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Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

26.06.2014.           Nr.6 

 

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: IMANTS AUDERS, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS,  

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

JANSONE, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, KASPARS ĻAKSA, IVARS 

PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS  

 

Sēdē nepiedalās deputāti: SARMĪTE LUCAUA - iemesls: darba pienākumi, IVARS STANGA 

-  iemesls: izbraucis ārpus Latvijas 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja 

IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Juridiskās nodaļas juriste 

AIVA POLE-GRINŠPONA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas 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, Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO, datortīklu administrators GINTS 

DZENIS, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas pedagogs ROMĀNS 

GRIŠKEVIČS 

 

Sēdē piedalās: Saldus novada iedzīvotāja Ilze Māra Kalniņa, laikraksta „Zemgale” galvenā 

redaktore Ligita Dāvidsone  

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija.  

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu 

„Par  ieguldījumu palielināšanu SIA „Dobeles enerģija” pamatkapitālā”. 

 

Deputāti atbalsta priekšlikumu. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina balsot par  papildus jautājuma „Par  

ieguldījumu palielināšanu SIA „Dobeles enerģija” pamatkapitālā” iekļaušanu darba kārtībā. 
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Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,  

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu  „Par  ieguldījumu 

palielināšanu SIA „Dobeles enerģija” pamatkapitālā” domes sēdes darba kārtībā.  

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1 (161/6) 
Par nekustamā īpašuma “Ezeriņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

2 (162/6) 
Par nekustamā īpašuma „Krusta Lāmas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

3 (163/6) Par nekustamā īpašuma “Lielezernieki” Naudītes pagastā, Dobeles novadā  sadalīšanu 

4 (164/6) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

5 (165/6) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

6 (166/6)  Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

7 (167/6) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.34 Priežu ielā 24, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

8 (168/6) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 15, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

9 (169/6) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Upes ielā 2, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

10 (170/6) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Bērzes ielā 15, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

11 (171/6) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Galenieki 128”, Dobeles pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

12 (172/6) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Priežkalni”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

13 (173/6) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 18, Dobelē, Dobeles novadā atkārtotu 

izsoli 

14 (174/6) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atkārtotu izsoli 

15 (175/6) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

16 (176/6) 
Par I.Tumaščikas  atbrīvošanu no Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās 

vidusskolas direktores amata 

17 (177/6) 
Par  R.Griškeviča iecelšanu  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas  

direktora amatā  

18 (178/6) 

Par projekta „Skandināvu valstu labās pieredzes pārņemšana veiksmīgai pašvaldības 

attīstībai” („Transfer of Best Practices for Successful Municipality Development”) 

īstenošanu 

19 (179/6) 
Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu  attīstība Dobeles novadā” iesnieguma 

iesniegšanu 

20 (180/6) 
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.maija lēmumā Nr.148/5 „Par 

Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie 



pakalpojumi” pamatkapitālā” 

21 (181/6) 
Par līguma slēgšanu ar  Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze” un SIA „Mark 

arhitekti”  

 

22 (182/6) 

 

Par  ieguldījumu palielināšanu SIA „Dobeles enerģija” pamatkapitālā 

 

 

1. 

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

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ezeriņi” Bikstu pagastā 2,08 ha platībā 

sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1
 panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

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 – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.161/6 pielikumā) 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Krusta Lāmas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Krusta Lāmas” Jaunbērzes pagastā 18,1 ha 

platībā sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1
 panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

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 – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.162/6 pielikumā) 

 

 



3. 

Par nekustamā īpašuma „Lielezernieki” Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Lielezernieki” Naudītes pagastā sadalīšanu trijos atsevšķos īpašumos, nosakot īpašumu 

lietošanas mērķus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

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, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.163/6 pielikumā) 

 

4. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

  ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa noteikšanu sešām valstij piederošā nekustamā īpašuma “Autoceļš A9” zemes vienībām 

Bikstu un Annenieku pagastos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

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 teritorijas plānojumu, 

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

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.164/6 pielikumā) 

 

5. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

  

  ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa maiņu nekustamo īpašumu Kooperācijas iela 8C, Dobeles pilsētā, „TP-5906”, Auru 

pagastā,  „TP-5326”, Auru pagastā,  „Mazkūras”, Bērzes pagastā,  „SP-5200”, Bikstu pagastā,  

„Dobelnieki”, Krimūnu pagastā un „TP-5365”, Penkules pagastā zemes vienībām. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

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

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

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.165/6 pielikumā) 



6. 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par novada domes 

2014.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.103/4 “Par pašvaldībai piederošās zemes nomu” atcelšanu un 

zemesgabala daļas Uzvaras ielā 7, Dobelē un zemesgabala Uzvaras ielā 3B, Dobelē nodošanu uz 

8 gadiem bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Saspraude, Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs”, 

slēdzot patapinājuma līgumu, ievērojot to, ka biedrībai “Saspraude, Jauniešu izglītības un 

iniciatīvu centrs” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsakās par nepieciešamību precizēt biedrības 

nosaukumu.   

Deputāts VIESTURS REINFELDS atbalsta ierosinājumu. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 

3.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5.panta otrās daļas 4.
1
 punktu un 5.panta sesto daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – 

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

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.166/6 pielikumā) 

 

7. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.34 Priežu ielā 24, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.34 Priežu ielā 24, Gardenē, Auru pagastā 

atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa 

īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles 

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

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.167/6 pielikumā) 

 

8. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 15, Gardenē, Auru 

pagastā Dobeles novadā atsavināšanu 
 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 15, Gardenē, Auru pagastā  

pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 



Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles 

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

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.168/6 pielikumā) 

 

9. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Upes ielā 2, Krimūnās,  

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.12 Upes ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā 

atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa 

īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles 

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

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.169/6 pielikumā) 

 

10. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Bērzes ielā 15, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.14 Bērzes ielā 15, Dobelē atsavināšanu, par Īpašuma 

konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniekam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles 

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

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.170/6 pielikumā) 

 

11. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Galenieki 128”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Galenieki 128”, Dobeles pagastā 0,0465 ha 



platībā pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,   8.panta 

septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles 

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

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.171/6 pielikumā) 

 

12. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Priežkalni”  Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Priežkalni”, Auru pagastā 1,91 ha platībā 

atsavināšanu, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu pārdodot to uz 

zemesgabala atrodošos ēku lietotājai. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs 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, 36.panta trešo daļu un 44.panta septīto daļu un 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.172/6 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 18, Dobelē, 

Dobeles novadā atkārtotu izsoli 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – zemesgabala Zaļā iela 18, Dobelē 313 kv.m. platībā un uz tā esošās 

dzīvojamās mājas un šķūņa pārdošanu atkārtotā atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma 

konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma 

atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta 

septīto daļu un 9.panta otro daļu un 32.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

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

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 



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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.173/6 pielikumā) 

 

14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atkārtotu izsoli 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – zemesgabala Priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā  un uz tā esošās būves 

– katlu mājas ar kopējo platību  491,1 kv.m. pārdošanu atkārtotā atklātā izsolē, uzdodot 

pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt 

nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 17.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

  Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta 

septīto daļu un 9.panta otro daļu un 32.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

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

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.174/6 pielikumā) 

 

15. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu - zemesgabala 554 kv.m. platībā un dzīvojamās mājas ar 8 neizīrētiem 

dzīvokļiem Brīvības ielā 2B, Dobelē,  zemesgabala 0,99 ha platībā un dzīvojamās mājas “Ļuku 

kopmītne”, Annenieku pagastā,  zemesgabala 0,08 ha platībā un dzīvojamās mājas Gardenes ielā 

7, Gardenē, Auru pagastā,  trīsistabu dzīvokļa Nr.16 “Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā, 

66,8 kv.m. platībā un vienistabas dzīvokļa Nr.11 Skolas ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 32,3 

kv.m. platībā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

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, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  K.ĻAKSA, 

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

– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.175/6 pielikumā) 

 

16. 

Par I.Tumaščikas  atbrīvošanu no Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 

direktores amata 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par Ināras Tumaščikas 

atbrīvošanu no Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktores amata, 

ievērojot Ināras Tumaščikas iesniegumu un vienošanos ar Izglītības pārvaldi par Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktores pienākumu pildīšanas pārtraukšanu. 



Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 18.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.176/6 pielikumā) 

 

17. 

Par  R.Griškeviča iecelšanu  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 

 direktora amatā  

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par Romāna Griškeviča iecelšanu  

par Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktoru ar 2014.gada 26.jūniju,   

īsumā iepazīstina ar direktora amata kandidāta CV, informē, ka Romāns Griškevičs beidzis 

bakalaura un maģistra studijas, iegūstot jurista kvalifikāciju, ieguvis arī profesionālās izglītības 

skolotāja sertifikātu.   

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 18.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus uzdod jautājumus Romānam 

Griškevičam, kurš piedalās domes sēdē. 

Deputāts EDGARS LAIMIŅŠ uzdod jautājumu par iepriekšējo darba pieredzi. 

ROMĀNS GRIŠKEVIČS pastāsta, ka strādājis Valsts policijā, kur ieņēmis dažādus 

amatus, pēdējos divus gadus strādājis arī par pasniedzēju Dobeles Amatniecības  un 

vispārizglītojošā vidusskolā. 

Deputāte EDĪTE KAUFMANE uzdod jautājumu par direktora amata kandidāta  

pedagoģisko izglītību. 

ROMĀNS GRIŠKEVIČS informē, ka ieguvis profesionālās izglītības skolotāju 72 

stundu kursu sertifikātu. 

Deputāte EDĪTE KAUFMANE jautā, vai ar to pietiek. 

Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO  sniedz apstiprinošu atbildi. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS izsakās par to, ka Romāns Griškevičs ir dobelnieks 

un šīs skolas absolvents. 

Deputāts VIKTORS EIHMANIS pozitīvi novērtē, ka cilvēks turpina darba gaitas vietā, 

kur audzis. 

Deputātiem citu jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm 

PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.177/6 pielikumā) 
                        

18. 

Par projekta „Skandināvu valstu labās pieredzes pārņemšana veiksmīgai pašvaldības 

attīstībai”  („Transfer of Best Practices for Successful Municipality Development”) 

īstenošanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar projekta „Skandināvu valstu labās pieredzes pārņemšana veiksmīgai 



pašvaldības attīstībai” („Transfer of Best Practices for Succesful Municipality Development”) 

īstenošanu Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā 

“Valsts administrācija”, iepazīstina ar kopējo projekta finansējumu, ar projekta mērķiem un ar 

projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un saskaņā ar Ziemeļvalstu un Baltijas 

valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” vadlīnijām par projektu īstenošanas 

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

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.178/6 pielikumā) 
 

19. 

Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu  attīstība Dobeles novadā” iesnieguma 

iesniegšanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā”  

iesnieguma iesniegšanu programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitātē 

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība”, informē par projekta kopējo finansējumu un par 

projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.  

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Jautājumus uzdod deputāti GUNTIS SAFRANOVIČS un VIESTURS REINFELDS. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildes. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 

1.aprīļa noteikumu Nr.185 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2 aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” 

nosacījumiem un Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzaicinājumu (07.05.2014. Nr.2.2-

2/1315) piedalīties ierobežotā projektu konkursā, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – 

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

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.179/6 pielikumā) 

 

20. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.maija lēmumā Nr.148/5 „Par 

Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 

pamatkapitālā” 

 

ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS  par sagatavoto lēmuma projektu 

sakarā ar grozījumu izdarīšanu novada domes 2014.gada 29.maija lēmumā Nr.148/5 „Par 

Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 

pamatkapitālā”. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

lēmumu. (Lēmums Nr.180/6 pielikumā) 

 

21. 

Par līguma slēgšanu ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze” 

 un SIA „Mark arhitekti” 

 

ZIŅO izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par trīspusēja līguma slēgšanu 

ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze” un SIA „Mark arhitekti” par Dobeles Mūzikas 

skolas rekonstrukcijas un jaunbūves būvprojekta izstrādi, informē par plānoto projekta izstrādes 

termiņu un par dāvinājuma līguma slēgšanu par būvprojekta pieņemšanu pēc līgumā noteikto 

darbu pabeigšanas.  

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.jūnijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS izsakās par redakcionālu precizējumu lēmuma 

projekta tekstā. 

GUNĀRS KURLOVIČS atbild, ka lēmuma projekts ir sagatavots juridiski korekti un 

paskaidro, kāpēc precizējums nav nepieciešams. 

Deputāte EDĪTE KAUFMANE jautā, vai projekta ietvaros ieplānota arī apkārtnes 

labiekārtošana. 

GUNĀRS KURLOVIČS sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, 

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

A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums 

Nr.181/6 pielikumā) 

 

22. 

Par  ieguldījumu palielināšanu SIA „Dobeles enerģija” pamatkapitālā 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar nepieciešamību ieguldīt SIA „Dobeles enerģija” pamatkapitālā 

naudas līdzekļus 55 000 euro apmērā apkures sistēmas izveidošanai Zebrenes pagasta padomes 

ēkā. 

Deputāts EDGARS LAIMIŅŠ jautā, kas notiks ar veco katlu māju. 

Deputāts EDGARS GAIGALIS jautā, vai ar šo projektu tiks nodrošināta arī citu ciemata 

ēku apkure. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS atbild uz deputātu jautājumiem. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.182/6 pielikumā) 

 



 

 

Sēde slēgta plkst. 14.45 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2014.gada 31.jūlijā, plkst.14.00 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(30.06.2014.) 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(30.06.2014.) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.06.2014.          Nr.161 /6 

 

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

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 10.jūnijā saņemto SIA 

”Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960, juridiskā adrese: Muldavas iela 16-28, 

Dobele, Dobeles nov., LV-3701, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Ezeriņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4654 006 

0063 2,08 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, 

Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Ezeriņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4654 006 0063, 

2,08 ha platībā (turpmāk arī – īpašums „Ezeriņi”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4654 006 0063, platība 2,08 ha 2003.gada 4.jūlijā reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.101 uz 

Xxxx Xxxxxx vārda. 

 

2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Ezeriņi” ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0063, 2,08 

ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.8. Zemes ierīcības projektu izstrādāja 

SIA ”Latvijasmernieks.lv”. 

 

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

2014.gada 14.maijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1
 panta pirmo 

daļu un 19.panta otro daļu, 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 „Ezeriņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4654 006 0063. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 1,08 ha – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve; 

2.2. zemes vienībai ar platību 1,0 ha – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 1,08 ha: 

3.1.1. 7311020202 – no 100 līdz 1000 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes     

          vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku   

         apvidos; 

3.1.2. 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas  

          (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

3.2. zemes vienībai ar platību 1,0 ha: 

3.2.1. 7311020202 – no 100 līdz 1000 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes     

          vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku   

         apvidos; 

3.2.2. 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas  

          (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 

189.panta pirmajā daļā noteiktajam, 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 

26.06.2014.          Nr.162/6 

 

Par nekustamā īpašuma „Krusta Lāmas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 11.jūnija saņemto SIA ”A2 Grupa” 

valdes locekles Andas Šimkus iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Krusta Lāmas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4668 001 0051 18,1 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un 

iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Krusta Lāmas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4668 

001 0051, 18,1ha platībā (turpmāk arī – īpašums „Krusta Lāmas”), kas sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 001 0051, platība 18,1 ha 1997.gada 26.februārā 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.137 uz Xxxx Xxxxxx vārda. 

 

2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Krusta Lāmas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4668 001 0051, 18,1 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 13.februāra lēmumu Nr.4. Zemes ierīcības projektu 

izstrādāja SIA ”A2 Grupa”, reģistrācijas Nr. 40103007469, juridiskā adrese Krišjāņa 

Valdemāra iela 105-1, Rīga, LV-1013, 

 

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

2014.gada 29.maijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.
1
 panta pirmo 

daļu un 19.panta otro daļu, 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 ”A2 Grupa” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Krusta Lāmas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4668 001 0051. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 18,08 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

mailto:dome@dobele.lv


2.2. zemes vienībai ar platību 0,02 ha – kods 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

 

3.1. zemes vienībai ar platību 18,08 ha: 

3.1.1. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu  

          gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz  

          20 kilovoltiem; 

3.1.2. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes  

          elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;   

3.1.3. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes  

          elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;   

3.1.4. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes  

          elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;   

3.1.5. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes  

           elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;   

3.1.6. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un  

          speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās  

           ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās  

            zemēs; 

3.1.7. 7312030301 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts  

           galvenajiem autoceļiem; 

3.1.8. 7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts  

           reģionālajiem autoceļiem;  

3.1.9. 7312030502 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) 

nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu 

ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālas 

nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus lauku apvidos; 

3.1.10. 7312030601 – drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā 

naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,02 ha: 

3.2.1. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes  

          elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;  

3.2.2. 7312030301 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts  

           galvenajiem autoceļiem. 

 

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 

26.06.2014.          Nr.163/6 

 

Par nekustamā īpašuma „Lielezernieki” Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 4.jūnijā saņemto Xxxx Xxxxxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Lielezernieki” Naudītes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums 

„Lielezernieki”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Lielezernieki”, kadastra numurs 46800010092 ar kopplatību 

65,72 ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 100000068923 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums 

„Lielezernieki” sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46800020030 ar 

platību 29,0 ha, 46800020107 ar platību 33,5 ha un 46800040007  ar platību 3,22 ha. 

Nekustamā īpašuma „Lielezernieki” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lielezernieki” trīs 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 „Lielezernieki” Naudītes pagastā, Dobeles novadā trīs 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46800020030 29,0 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46800020030 33,5  ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46800040007 3,22  ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr.164 /6 

 

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 teritorijas plānojumu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NOTEIKT nekustamā īpašuma “Autoceļš A9” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, lietošanas 

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

(kods 1101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46540050228, 22,0 ha platībā.  

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma “Autoceļš A9” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, lietošanas 

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

(kods 1101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46540060207, 5,5 ha platībā.  

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma “Autoceļš A9” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, lietošanas 

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

(kods 1101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420010269, 16,5 ha platībā.  

4. NOTEIKT nekustamā īpašuma “Autoceļš A9” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, lietošanas 

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

(kods 1101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420020127, 13,9 ha platībā.  

5. NOTEIKT nekustamā īpašuma “Autoceļš A9” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, lietošanas 

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

(kods 1101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420030136, 7,1 ha platībā.  

6. NOTEIKT nekustamā īpašuma “Autoceļš A9” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, lietošanas 

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

(kods 1101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46420030139, 3,33 ha platībā.  

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr.165 /6 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

   

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. MAINĪT nekustamā īpašuma Kooperācijas iela 8C, Dobeles pilsētā, Dobeles novadā zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 46010057002 (platība 0,0303 ha) lietošanas mērķi no 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) uz 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 (kods 

1201). 

2. MAINĪT nekustamā īpašuma „TP-5906”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 46460030173 (platība 0,01 ha) lietošanas mērķi no rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve (kods 1001) uz 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 (kods 1201). 

3. MAINĪT nekustamā īpašuma „TP-5326”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 46460080265 (platība 0,01 ha) lietošanas mērķi no rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve (kods 1001) uz 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 (kods 1201). 

4. MAINĪT nekustamā īpašuma „Mazkūras”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 46520010080 (platība 2,40 ha) lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

5. MAINĪT nekustamā īpašuma „SP-5200”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 46540050146 (platība 0,051 ha) lietošanas mērķi no lauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) uz 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 (kods 1201).  

6. MAINĪT nekustamā īpašuma „Dobelnieki”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 46720010180 (platība 1,00 ha) lietošanas mērķi no individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

7. MAINĪT nekustamā īpašuma „TP-5365”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 46840030078 (platība 0,01 ha) lietošanas mērķi no zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) uz ar 
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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 (kods 1201). 

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr.166/6 

 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā saņemto biedrības “Saspraude, Jauniešu izglītības un 

iniciatīvu centrs”, reģistrācijas Nr.40008102265, juridiskā adrese: Tirgus laukums 2A, Dobele, 

Dobeles novads, iesniegumu par zemes Uzvaras ielā 7 un Uzvaras ielā 3B, Dobelē, Dobeles 

novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā, ievērojot to, ka biedrībai “Saspraude, Jauniešu 

izglītības un iniciatīvu centrs” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu un Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.
1
 

punktu un 5.panta sesto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT uz 8 gadiem bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Saspraude, Jauniešu izglītības un 

iniciatīvu centrs”, reģistrācijas Nr.40008102265, juridiskā adrese: Tirgus laukums 2A, 

Dobele, Dobeles nov., rotaļu laukuma ierīkošanai: 

1.1. zemesgabala Uzvaras ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums 4601 007 

2907) daļu 794 kv.m. platībā;  

1.2. zemesgabalu Uzvaras ielā 3B, Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums 4601 007 

2924)  609 kv.m. platībā.  

 

2. SLĒGT ar biedrību “Saspraude, Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs” patapinājuma 

līgumu. 

 

3. ATCELT Dobeles novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.103/4 “Par pašvaldībai 

piederošās zemes nomu”. 

 

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr. 167/6 

 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.34 Priežu ielā 24, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

       Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.34 Priežu ielā 24, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, īrnieces Xxxx Xxxxxx iesniegumu par īrētā trīsistabu dzīvokļa ar kopējo 

platību 58,3 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā 

īpašuma tirgus vērtību EUR 3400,00 (trīs tūkstoši četri simti euro), saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 

45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

dzīvokli  Nr.34 Priežu ielā 24, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 58,3 kv.m. 

platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 583/25578 domājamās 

daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0051 

001 034). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 

3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro). 

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr.168 /6 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 15, Gardenē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 15, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums Priežu iela 15, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 

sastāvošs no dzīvojamās mājas ar 24 dzīvokļu īpašumu ar kopējo platību 919,1 kv.m. un zemes 

0,17 ha  platībā, kadastra numurs 4646 001 0093, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 453 uz Auru pagasta pašvaldības vārda.  

 Dzīvokļa Nr.16 Priežu ielā 15 platība ir 28,7 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts un tas nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

  Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir EUR 1000,00 (viens 

tūkstotis euro). 

        

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

pirmo daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli  Nr.16 Priežu ielā 

15, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 28,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma 287/9191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 

un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0093 001 016). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR  1200,00 

(viens tūkstotis divi simti  euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

     

     

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.06.2014.          Nr. 169/6 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Upes ielā 2, Krimūnās,  

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

       Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.12 Upes ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā, īrnieces Xxxx Xxxxxxx iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo 

platību 59,7 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā 

īpašuma tirgus vērtību EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro), saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 

45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

dzīvokli  Nr.12 Upes ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 59,7 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 597/11806 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.4672 900 0113). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 

2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro). 

 

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr.170/6 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Bērzes ielā 15, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 

       Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.14 Bērzes ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, 

īrnieka Xxxx Xxxxxxx iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,4 kv.m. 

atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus 

vērtību EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 45.panta trešo daļu 

un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

dzīvokli  Nr.14 Bērzes ielā  15, Dobelē, Dobeles novadā, 48,4 kv.m. platībā un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 484/20830 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas  (identifikācijas Nr.4601 004 4423 009 014). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 

4000,00 (četri tūkstoši euro). 

 

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr.171/6 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Galenieki 128”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Galenieki 128”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu.  

         Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Galenieki 128”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4660 006 0128 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 4043 uz Dobeles novada 

pašvaldības vārda. 

        Zemesgabala platība – 0,0465 ha.  
            Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 600,00 (seši 

simti euro). 

    

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

8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.  PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Galenieki 

128”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4660 006 0128, 0,0465 ha 

platībā. 

2. NOTEIKT  lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu  EUR 1050,00 

(viens tūkstotis piecdesmit euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā 

kārtībā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.06.2014.          Nr.172/6 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Priežkalni”  Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 28.aprīlī saņemts Xxxx Xxxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, pilnvarotās personas Xxxxx Xxxxxxx ierosinājums atsavināt Dobeles novada 

pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Priežkalni”, Auru pagastā. 

    Apbūvēts zemesgabals „Priežkalni”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 

008 0137, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.1000 0053 4015 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.   

    Zemesgabala platība – 1,91 ha.  

    Uz zemesgabala atrodas Xxxx Xxxxxxx tiesiskajā valdījumā esošas ēkas. 

Zemesgabals iznomāts Xxxx Xxxxxxxx. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 5000,00 (pieci 

tūkstoši euro).  

       

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

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

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 38.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - apbūvētu 

zemesgabalu „Priežkalni”, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 008 0137, 

1,91 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 5600,00 

(pieci tūkstoši seši simti euro).  

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr.173/6 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 18, Dobelē, 

Dobeles novadā atkārtotu izsoli 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederoša  zemesgabala Zaļā ielā 18, Dobelē, Dobeles novadā un uz 

tā esošās dzīvojamās mājas ar kopējo platību  104,0 kv.m. un šķūņa  atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums – zemesgabals Zaļā ielā 18, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra 

numuru 4601 012 4335 313 kv.m. platībā un uz tā esošā dzīvojamā māja un šķūnis reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 

1000 0053 0012 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 Dzīvojamā māja nav izīrēta un tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.  

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 5800,00 

(pieci tūkstoši astoņi simti euro). Dobeles novada Īpašuma konversijas komisija noteikusi 

nekustamā īpašuma Zaļā iela 18, Dobelē, Dobeles novadā nosacīto cenu EUR 6000,00 (seši 

tūkstoši euro), t.sk. zemei EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro) un dzīvojamai mājai ar šķūni EUR 

3000,00 (trīs tūkstoši euro). 

 2014.gada 27.februārī Dobeles novada dome pieņēma lēmumu pārdot nekustamo 

īpašumu atklātā izsolē, nosakot sākumcenu EUR 6000,00. Organizētā izsole bija nesekmīga.  

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

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

augšupeju soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt 

izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

       Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta 

septīto daļu un 9.panta otro daļu un 32.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1.    PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu Zaļā ielā 18, Dobelē, 

Dobeles novadā, 313 kv.m. platībā un dzīvojamo māju ar šķūni. 

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

4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro), t.sk. zemei EUR 3000,00 (trīs tūkstoši 

euro) un dzīvojamai mājai ar šķūni EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro). 

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā 

kārtībā. 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.06.2014.          Nr.174/6 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā atkārtotu izsoli 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošu  zemesgabalu Priežu iela 7A, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā un uz tā esošo būvi – katlu māju ar kopējo platību  491,1 kv.m., atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums – zemesgabals Priežu ielā 7A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra numuru 4646 001 0185 0,1416 ha platībā un uz tā esošā katlu māja reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 

1000 0053 0485 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 7000,00 

(septiņi tūkstoši euro).  

 2014.gada 24.aprīlī Dobeles novada dome pieņēma lēmumu pārdot nekustamo īpašumu 

atklātā izsolē, nosakot sākumcenu EUR 7000,00 t.sk. zemei EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro) 

un būvei - katlu mājai EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro). Organizētā izsole bija nesekmīga.  

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

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

augšupeju soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt 

izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

       Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta 

septīto daļu un 9.panta otro daļu un 32.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu Priežu ielā 7A, Gardenē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,1416 ha platībā un būvi ar kopējo platību 491,1 kv.m. 

            2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 5600,00 

(pieci  tūkstoši seši simti euro) t.sk. zemei EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro) un būvei – katlu 

mājai EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro). 

  3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.06.2014.          Nr.175/6 

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 Brīvības ielā 

2B, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala (kadastra Nr.4601 007 2812) 

554 kv.m. platībā un dzīvojamās mājas ar 8 neizīrētiem dzīvokļiem, izsoles rezultātus un 

pārdot to Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx par nosolīto cenu 10 340,00 euro, pirkuma 

līgumā nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 31.jūlijam. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ļuku 

kopmītne”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,99 ha 

platībā un dzīvojamās mājas (kadastra numurs 4642 004 0086), izsoles rezultātus un 

pārdot to Annenieku pagasta zemnieku saimniecībai „Sauleskalni”, reģ. Nr.45101010065 

par nosolīto cenu 6300,00 euro, pirkuma līgumā nosakot pirkuma maksas samaksas 

termiņu līdz 2019.gada 31.jūlijam. 

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Gardenes ielā 

7, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,08 ha platībā un 

dzīvojamās mājas (kadastra numurs 4646 001 0102), izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx 

Xxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx par nosolīto cenu 3600,00 euro, pirkuma līgumā nosakot 

pirkuma maksas samaksas termiņu  līdz 2018.gada 31.jūlijam. 

4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  - trīsistabu 

dzīvokļa Nr.16 “Akācijās 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā  (kadastra 

Nr.4672 006 0109 001 016) 66,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 668/13522  domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes izsoles 

rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx par nosolīto cenu par  4130,34 

euro, pirkuma līgumā nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 

31.jūlijam. 

5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  - vienistabas 

dzīvokļa Nr.11 Skolas ielā 4, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra 

numurs 4672 900 0060) 32,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 323/5123 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes izsoles 

rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx par nosolīto cenu 1550,00 euro. 

 

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 

26.06.2014.          Nr.176/6 

 

 

Par I.Tumaščikas  atbrīvošanu no Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 

direktores amata 

 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu 

un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, ievērojot Ināras Tumaščikas iesniegumu un 

vienošanos ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi par Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās 

vidusskolas direktores pienākumu pildīšanas pārtraukšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT 2014.gada 6.maijā starp Ināru Tumaščiku un Dobeles novada Izglītības 

pārvaldi noslēgto vienošanos par grozījumiem 2011.gada 1.septembrī noslēgtajā darba līgumā  

un atbrīvot Ināru Tumaščiku no Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 

direktores amata. 

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr.177/6 

 

 

Par  R.Griškeviča iecelšanu  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 

 direktora amatā  

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu 

un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IECELT  Romānu Griškeviču (personas kods xxxxxx-xxxxx) par Dobeles Amatniecības 

un vispārizglītojošās vidusskolas direktoru ar 2014.gada 26.jūniju. 

2. UZDOT Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājai Marutai Vaļko slēgt darba līgumu 

ar Romānu Griškeviču pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas. 

                        

 

 

 

 

 

 

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 

26.06.2014.          Nr.178/6 

 

 

Par projekta „Skandināvu valstu labās pieredzes pārņemšana veiksmīgai pašvaldības 

attīstībai”  („Transfer of Best Practices for Successful Municipality Development”) 

īstenošanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un saskaņā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

mobilitātes programmas „Valsts administrācija” vadlīnijām par projektu īstenošanas nosacījumiem, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta „Skandināvu valstu labās pieredzes pārņemšana veiksmīgai pašvaldības 

attīstībai ” („Transfer of Best Practices for Succesful Municipality Development” (turpmāk – 

projekts) īstenošanu Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmā “Valsts administrācija” ar kopējo projekta finansējumu EUR 8 530,00 ar t.sk. Ziemeļu 

Ministru padomes finansējums EUR 4 000,00, un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumu 

EUR 4 530,00. 

2. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 4530,00 apmērā no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.06.2014.          Nr.179/6 

 

Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu  attīstība Dobeles novadā” iesnieguma 

iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 

1.aprīļa noteikumu Nr.185 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2 aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” 

nosacījumiem un Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzaicinājumu (07.05.2014. Nr.2.2-

2/1315) piedalīties ierobežotā projektu konkursā, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā” (turpmāk – 

projekts) iesnieguma iesniegšanu programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.2.2.2 aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ar kopējo attiecināmo projekta 

finansējumu EUR 101 795,30, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 

86 526,00, kas sastāda 85% no kopējām attiecināmām projekta izmaksām un nacionālais 

publiskais līdzfinansējums – EUR 15 269,30, kas sastāda 15% no projekta attiecināmām 

izmaksām. 

2. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei EUR 58 532,00 apmērā,  

paredzot atmaksu sākt ar 2015.gada novembri, to atmaksājot līdz 2025.gada novembrim. 

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

3.Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.06.2014.          Nr.180/6 

 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.maija lēmumā Nr.148/5 „Par 

Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 

pamatkapitālā” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

        Izdarīt Dobeles novada domes 2014.gada 29.maija lēmumā Nr.148/5 „Par Dobeles novada 

pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā” šādus 

grozījumus: 

 

1. Svītrot lēmuma 1.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus „un ātri nolietojamo inventāru EUR 

0,00 (nulle euro nulle centi) vērtībā”. 

 

2. Izteikt lēmuma pielikuma sadaļā „Pamatlīdzekļu saraksts” 13.punktu jaunā redakcijā : 

 

13. Konteineri - zaļi 

/stiklam /-5.gb. 

Dobele, Dobeles 

novads 

17.03.2010. 

 

1135,90 

 

471,70 

 

664,20 

 

 

 

3. Svītrot lēmuma pielikumā sadaļā „Ātri nolietojamā inventāra saraksts” 

12.,13.,14.,15.,16.,17.punktu.   

 

 

 

      

 

 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 

26.06.2014.          Nr.181/6 

 

Par līguma slēgšanu ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze” 

 un SIA „Mark arhitekti” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

1. SLĒGT līgumu ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40008128300 un SIA „Mark arhitekti”, vienotais reģistrācijas Nr.40103263364, 

par Dobeles Mūzikas skolas (Skolas ielā 2, Dobelē) rekonstrukcijas un jaunbūves 

būvprojekta izstrādi. 

 

2. Pilnvarot Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu parakstīt lēmuma 

1.punktā minēto līgumu un pēc līgumā noteikto darbu pabeigšanas slēgt dāvinājuma 

līgumu par būvprojekta pieņemšanu. 

 

 

 
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 

26.06.2014.          Nr.182/6 

 

 

 

Par  ieguldījumu palielināšanu SIA „Dobeles enerģija” pamatkapitālā 
 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Ieguldīt SIA „Dobeles enerģija” pamatkapitālā naudas līdzekļus EUR 55 000 (piecdesmit 

pieci tūkstoši euro) apmērā. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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