
 
 

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 

30.09.2014.           Nr.10 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.03 

 

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, 

IVARS STANGA 

Sēdē nepiedalās deputāti: SARMĪTE LUCAUA - iemesls: darba darīšanas 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: Administratīvās nodaļas 

vadītāja IRĒNA EIDMANE, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, Juridiskās nodaļas 

vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, 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, Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE, sabiedrisko attiecību 

speciāliste AGNESE LIEPA, datortīklu administrators GINTS DZENIS 

 

Sēdē piedalās: nekustamā īpašuma „Ziņģi“ Auru pagastā īpašnieka pilnvarotā persona Ilze Māra 

Kalniņa, laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore Ligita Dāvidsone 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS dod vārdu datortīlu administratoram GINTAM 

DZENIM, kurš iepazīstina ar jauno digitālo balsošanas sistēmu. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1. (243/10) 
Par nekustamā īpašuma „Mazlauķi” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

2. (244/10) 
Par nekustamā īpašuma Smilšu 4, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu  

mailto:dome@dobele.lv


3. (245/10) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Latvieši” un 

“Riņķīši” Auru pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai 

4. (246/10) Par nekustamā īpašuma “Brīvnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

5. (247/10) Par nekustamā īpašuma “Sandīši” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

6. (248/10) 
Par pašvaldības zemesgabala “Pie Pokaiņiem vecais Īles ceļš” Naudītes pagastā, 

Dobeles novadā nodošanu valstij 

7. (249/10) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

8. (250/10) Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

9. (251/10) Par pašvaldībai piederošās zemes nomu 

10. (252/10) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 Priežu ielā 14, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

11. (253/10) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 “Ziedugravās 7”, Ziedugravās, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

12. (254/10) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērvetes iela 9B Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

13. (255/10) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavas iela 4 Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

14. (256/10) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stariņi” Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

15. (257/10) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

16. (258/10) Par dzīvojamo māju  pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

17. (259/10) 
Par Dobeles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmuma Nr.184/12 „Par Būvju 

pieņemšanas ekspluatācijā komisijas apstiprināšanu“ atzīšanu par spēku zaudējušu 

18. (260/10) 
Par grozījumu Dobeles novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.87/8 „Par 

Dobeles novada dzīvokļu komisiju” 

19. (261/10) 
Par Pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2015. – 

2017.gadam Dobeles novadā apstiprināšanu 

20. (262/10) 
Par noteikumu ,,Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu fonda līdzekļu 

pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu 

21. (263/10) Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

22. (264/10) Par pamatlīdzekļa „Skeitparks – Sporta centrs” norakstīšanu 

23. (265/10) 
Par dzesēšanas iekārtu un biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu iegādi 

Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai 

24. (266/10) 
Par projekta „Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību 

korpusa ar zemu enerģijas patēriņu būvniecība“ iesnieguma iesniegšanu 

25. (267/10) 
Par projekta iesnieguma „Aktīvs un vesels visos gadalaikos” („Active and healthy in 

all seasons”) iesniegšanu 

26. (268/10) 
Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos projektā „Radošas idejas – Radošos 

reģionos” („Creative Regions – Creative Ideas”) 

27. (269/10) Par aizņēmumu Valsts kasē 



28. (270/10) 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Dobeles 

novada pašvaldības budžets 2014.gadam”” apstiprināšanu 

 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma „Mazlauķi” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mazlauķi” Auru pagastā 9,5 ha platībā 

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

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

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

(Lēmums Nr.243/10 pielikumā) 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Smilšu iela 4, Dobelē 1,4060 ha platībā 

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

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

(Lēmums Nr.244/10 pielikumā) 

 

3. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Latvieši” un “Riņķīši” 

Auru pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Latvieši“ un „Riņķīši“ Auru pagastā  

robežu pārkārtošanai. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

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, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2. punktiem, Dobeles 

novada dome ar 16 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, I.STANGA), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.245/10 pielikumā) 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma “Brīvnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Brīvnieki” Jaunbērzes pagastā ar kopplatību 12,0 ha sadalīšanu 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 16 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, 

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

Nr.246/10 pielikumā) 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Sandīši” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Sandīši” Penkules pagastā ar kopplatību 2,74 ha sadalīšanu 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 16 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, 

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

Nr.247/10 pielikumā) 

 

6. 

Par pašvaldības zemesgabala “Pie Pokaiņiem vecais Īles ceļš” Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā nodošanu valstij 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

zemesgabala - ceļa “Pie Pokaiņiem vecais Īles ceļš” Naudītes pagastā nodošanu valstij bez 

atlīdzības Meža likumā noteiktās valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas 

un aizsardzības nodrošināšanai. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS ierosina precizēt lēmuma nosaukumu, papildinot ar 

vārdu „valstij“. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina ņemt vērā ieteikto precizējumu un balsot 

par lēmuma projektu. 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 2.septembrī saņemto AS “Latvijas valsts 

meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003466281, struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi 

vēstuli par pašvaldības zemesgabala - ceļa “Pie Pokaiņiem vecais Īles ceļš” nodošanu valdījumā 

un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, Dobeles 

novada dome ar 16 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, I.STANGA), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.248/10 pielikumā) 

 

7. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķu maiņu nekustamā īpašuma Bērzu iela 9, Jaunbērzē zemes vienībai 0,287 ha platībā un 

nekustamā īpašuma „Salaiņi“ Naudītes pagastā zemes vienībām ar platību 6,95 ha un 3,56 ha. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

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 16 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, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.249/10 pielikumā) 

 

8. 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu 

„Gauratas ezers” un „Griežu krasti” Dobeles pagastā, „Kapu mežs” un „Griezes“ Krimūnu 

pagastā un „Brūnu ganības” un „Nākotnes” Annenieku pagastā apvienošanu, piešķirot 

jaunizveidotajiem īpašumiem lietošanas mērķus un nosaukumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

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 16 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, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.250/10 pielikumā) 

 

 

 

 

 

 



9. 

Par pašvaldībai piederošās zemes nomu 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par neapbūvēta 

zemesgabala “Airenes” Jaunbērzē daļas 0.118 ha platībā iznomāšanu uz 10 gadiem biedrībai 

“Jaunbērzes Dārza iela 6” automašīnu stāvvietas izveidei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

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 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un Dobeles novada domes 2010.gada 

25.marta lēmumu Nr.72/5 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksas minimālajiem 

apmēriem”, Dobeles novada dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.251/10 pielikumā) 

 

10. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 Priežu ielā 14, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.6 Priežu ielā 14, Gardenē, Auru pagastā 

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

īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

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 16 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, I.STANGA), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.252/10 pielikumā) 

 

11. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 “Ziedugravās 7”, Ziedugravās, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.14 „Ziedugravās 7“, Naudītes pagastā pārdošanu 

atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus 

un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

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 16 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, I.STANGA), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.253/10 pielikumā) 

 

12. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērvetes iela 9B Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Tērvetes ielā 9B, Dobelē 676 kv.m platībā 

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

kuras tiesiskajā valdījumā atrodas uz zemesgabala esošās ēkas. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

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, 5.panta ceturto daļu, 8.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 16 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, 

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

Nr.254/10 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavas  iela 4, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Pļavas ielā 4, Dobelē 1476 kv.m. 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 16.septembrī 

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, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

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

novada dome ar 16 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, I.STANGA), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.255/10 pielikumā) 

 

14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stariņi” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Stariņi” Auru pagastā 2,34 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 16.septembrī 

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 16 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, I.STANGA), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.256/10 pielikumā) 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma “Villikas” Naudītes pagastā, kas sastāv no diviem neapbūvētiem 

zemesgabaliem 90,2 ha kopplatībā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 25.septembrī 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 16 

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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.257/10 pielikumā) 

 

16. 

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju Krasta ielā 1A, Dobelē, Brīvības ielā 64, Dobelē, Krasta ielā 4, Dobelē un Krišjāņa Barona 

ielā 8, Dobelē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām, ņemot 

vērā šo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču lēmumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

un  apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS ierosina precizējumu lēmuma nosaukumā, jo lēmums 

ir par vairākām mājām. 

Deputātiem citu jautājumu un ierosinājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina ņemt vērā ieteikumu un balsot par 

lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo 

daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krasta ielā 1A, Dobelē, 

Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 15.aprīļa kopsapulces lēmumu, Brīvības ielā 64, 

Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 15.jūnija kopsapulces lēmumu, Krasta 

ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 22.maija kopsapulces lēmumu, 

Krišjāņa Barona ielā 8 Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 29.jūnija 

kopsapulces lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada 

dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.258/10 pielikumā) 

 

 

 



17. 

Par Dobeles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmuma Nr.184/12 „Par Būvju 

pieņemšanas ekspluatācijā komisijas apstiprināšanu“ atzīšanu par spēku zaudējušu 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par novada domes 2009.gada 

22.oktobra lēmuma Nr.184/12 „Par Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas apstiprināšanu“ 

atzīšanu par spēku zaudējušu sakarā ar Būvniecības likuma, kas nosaka būves pieņemšanas 

ekspluatācijā kārtību, stāšanos spēkā ar 2014.gada 1.oktobri. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāti VIESTURS REINFELDS un EDĪTE KAUFMANE jautā par būvju pieņemšanas 

kārtību, kamēr nav apstiprināti attiecīgie Ministru kabineta noteikumi. 

INGUNA PERSIDSKA atbild uz deputātu jautājumiem. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Saeimā 2013.gada 9.jūlijā pieņemtā Būvniecības likuma, kas stājas spēkā 

2014.gada 1.oktobrī, 12.panta trešās daļas 7.punktā noteikto, ka būvvaldes kompetencē ietilpst 

būvju pieņemšana ekspluatācijā, 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, G.SAFRANOVIČS, 

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.259/10 pielikumā) 

 

18. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.87/8 „Par Dobeles 

novada dzīvokļu komisiju” 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par grozījuma izdarīšanu novada 

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

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.260/10 pielikumā) 

 

19. 

Par Pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas  

2015. – 2017.gadam Dobeles novadā apstiprināšanu 
 

ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par pašvaldības ceļu un ielu fonda 

izlietošanas vidējā termiņa programmas 2015. – 2017.gadam projektu, kas sagatavots, 

pamatojoties uz pagastu pārvalžu un Dobeles pilsētas iesniegtajiem mērķdotācijas 

pieprasījumiem, ar mērķi plānot pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un atjaunošanu 2015.-

2017.gadā iespējamā finansējuma ietvaros. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

un Finanšu un budžeta komitejā 2014.gada 25.septembrī, abās komitejās apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.pantu 2.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 

11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, Dobeles novada dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.261/10 pielikumā) 

 

20. 

Par noteikumu „Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu fonda līdzekļu pārvaldīšanas 

kārtība” apstiprināšanu 

ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par noteikumu ,,Dobeles novada 

pašvaldības ceļu un ielu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtība” projektu, kas nosaka, kā tiek 

pārvaldīti un izlietoti novada pašvaldības ceļu un ielu fonda līdzekļi. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar  likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu un  Ministru kabineta 2008.gada 

11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu izlietošanas kārtība”, Dobeles novada dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ  

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.262/10 pielikumā) 

 

21. 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļasd vadītāja LAILA ŠEREIKO par bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu AS „BAO“ smilts - grants un smilts ieguvei derīgo 

izrakteņu atradnē „Muciņas” Auru pagastā, nosakot atļaujas derīguma termiņu. Nekustamais 

īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz AS „BAO“ vārda. Atļaujas saņemšanai AS „BAO“ 

iesniegusi visus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus. Dobeles novada teritorijas plānojumā 

2013.-2015.gadam minētajā teritorijā ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 16.septembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, vai lēmuma 3.punktā nepieciešams norādīt 

valsts nodevas apmēru. 

LAILA ŠEREIKO pamato, kāpēc valsts nodevas apmērs ir norādīts. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu 

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

izsniegšanas kārtība” 33.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.un 7.punktu, Dobeles novada dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.263/10 pielikumā) 

 

22. 

Par pamatlīdzekļa „Skeitparks – Sporta centrs” norakstīšanu 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par pamatlīdzekļa 

„Skeitparks – Sporta centrs” Dzirnavu ielā 4, Dobelē norakstīšanu sakarā ar jauna skeitparka 

izbūvi, jo iepriekšējais bija nolietojies un to nevarēja izmantot turpmāk. Dobeles novada 



pašvaldības instrukcijas „Par kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldības budžeta iestādes noraksta 

pamatlīdzekļus“ 11.punktā ir noteikts, ja norakstāmā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība pēc 

grāmatvedības uzskaites datiem pārsniedz 711 euro, tad pamatlīdzekli no bilances noraksta, 

pamatojoties uz novada domes lēmumu. Skeitparka atlikusī vērtība ir 12 268,85 euro. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 25.septembrī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts IMANTS AUDERS jautā par veco iekārtu lielo atlikušo vērtību. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtībā, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” un Dobeles novada pašvaldības instrukcijas „Par kārtību, kādā Dobeles 

novada pašvaldības budžeta iestādes noraksta pamatlīdzekļus” 11.punktu (apstiprināta ar 

izpilddirektora 2010.gada 23.februāra rīkojumu Nr.31), Dobeles novada dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.264/10 pielikumā) 

 

23. 

Par dzesēšanas iekārtu un biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu iegādi Āfrikas cūku 

mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai 

 ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par dzesēšanas iekārtu 

un biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu, kuru plānotās iegādes izmaksas ir 13 705,14 

euro, iegādi Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai 

Dobeles novadā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 25.septembrī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāte EDĪTE KAUFMANE jautā par iekārtu uzstādīšanas vietām. 

Izsakās deputāts VIESTURS REINFELDS. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē par iekārtu izmantošanas kārtību. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Zemkopības 

ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo 

(ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu” un 2014.gada 2.septembra līgumu Nr.020914/169 

par atbalsta saņemšanu, kas noslēgts starp Dobeles novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu, 

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, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET 

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

(Lēmums Nr.265/10 pielikumā) 

 

24. 

Par projekta „Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību korpusa ar 

zemu enerģijas patēriņu būvniecība“ iesnieguma iesniegšanu 

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

Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību korpusa ar zemu enerģijas patēriņu 

būvniecība“ iesnieguma iesniegšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-

2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu atklātā konkursā 

„Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu 

tehnoloģiju attīstība”, nosakot projekta kopējās izmaksas 1 694 000,00 euro apmērā. Projektu 

plānots īstenot līdz 2016.gada 30.aprīlim. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt jaunu Dobeles 



Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību korpusu ar zemu enerģijas patēriņu. 

Projekta ieviešanas nodrošināšanai nepieciešams aizdevums Valsts kasē pilnā apmērā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 25.septembrī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāte EDĪTE KAUFMANE jautā, kāda būs ēkas platība. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi. 

Citu jautājumu deputātiem nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru 

kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.149 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta 

konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 

samazinošu tehnoloģiju attīstība” nolikums” 4.punktu un 16.4.punktu, Dobeles novada dome ar 

16 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, I.STANGA), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.266/10 pielikumā) 

 

25. 

Par projekta iesnieguma „Aktīvs un vesels visos gadalaikos” 

(„Active and healthy in all seasons”) iesniegšanu 

  

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

un vesels visos gadalaikos” („Active and healthy in all seasons”) iesnieguma iesniegšanu 

programmas “Eiropa pilsoņiem” apakšprogrammā “Demokrātiskā iesaistīšanās un politiskā 

līdzdalība”, informē par projekta mērķi, projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm un finansējumu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 25.septembrī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem  jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Eiropas 

Savienības Padomes 2014.gada 14.aprīļa Regulu Nr.390/2014, kura izveidota programmai 

“Eiropa pilsoņiem” par periodu 2014.-2020.gadam, Dobeles novada dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.267/10 pielikumā) 

 

26. 

Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos  projektā  

„Radošas idejas – Radošos reģionos” („Creative Regions – Creative Ideas”) 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Dobeles novada 

pašvaldības piedalīšanos projektā „Radošas idejas – Radošos reģionos” („Creative Regions – 

Creative Ideas”), kuru iesniegs Rietum-Viru apgabala administrācija Ziemeļu Ministru padomes 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Uzņēmējdarbība un rūpniecība”. Informē 

par projekta mērķi, projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm un finansējumu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 25.septembrī 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 „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” vadlīnijām par projektu 

īstenošanas nosacījumiem, Dobeles novada dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.268/10 pielikumā) 

 

27. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par nepieciešamību 

lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē 91 670 euro apmērā autotransporta iegādei pašvaldības funkciju 

veikšanai, aizņēmumu atmaksājot 10 gadu laikā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 25.septembrī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA jautā par īsāka aizdevuma termiņa iespēju. 

SANDRA RASIŅA paskaidro, ka ņemot aizņēmumu uz šo periodu, ir visizdevīgā % 

likme. 

Citu jautājumu deputātiem nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu 

vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2014.gadam” un Ministru kabineta 

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

galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.269/10 pielikumā) 

 

28. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Dobeles novada pašvaldības 

budžets 2014.gadam”” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2014.gadam”” projektu.  

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 25.septembrī. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome ar 16 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, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.270/10 pielikumā) 

 

Sēde slēgta plkst. 15.20 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2014.gada 30.oktobrī, plkst.14.00 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(06.10.2014.) 

 
Protokolēja         D.RITERFELTE 

(06.10.2014.) 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

30.09.2014.          Nr.243/10 

 

Par nekustamā īpašuma „Mazlauķi” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 12.septembrī saņemto Xxxx Xxxxxx 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx, Dobeles novadā, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazlauķi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4646 006 0040 9,5 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās 

un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums „Mazlauķi”, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Mazlauķi”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4646 006 0040, platība 

9,5 ha, 2007.gada 10.jūlijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.295 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. 

 

Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Mazlauķi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4646 006 0040, 9,5 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

Īpašuma „Mazlauķi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2014.gada 8.septembrī 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 „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Mazlauķi”, Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 006 

0040.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 5,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 4,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

mailto:dome@dobele.lv


3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus zemes vienībai ar platību 5,4 ha: 

3.1. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem; 

3.2. 7315030100- ceļa servitūta teritorija. 

 

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 

30.09.2014.          Nr.244/10 

 

 

Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības iesniegto zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 

003 1201, 1,4060 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Nekustamais īpašums Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

Smilšu iela 4), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4601 003 1201, 

platība 1,4060 ha, 2005.gada 27.decembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000197583 uz Dobeles pilsētas pašvaldības 

vārda. 

Īpašuma Smilšu iela 4 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles 

novada pašvaldības būvvaldes 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2014.gada 11.septembrī 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 „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4601 003 1201. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 0,8719 ha – kods 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve; 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,5341 ha – kods 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 0,8719 ha: 

3.1.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju – 0.0039 ha, 0.0082 ha; 

3.1.2. 7312080102 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 

0.4 līdz 1.6 megapaskāliem – 0.1600 ha; 

mailto:dome@dobele.lv


3.1.3. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.0619 ha; 

3.1.4. 7312030501 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas nozīmes un 

reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem 

pieguļošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, pievadceļus un strupceļus pilsētās un 

ciemos – 0.7128 ha; 

3.1.5. 7312030601 – drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, 

naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus – 0.2279 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,5341 ha: 

3.2.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju – 0.0023 ha, 0.0185 ha; 

3.2.2. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu 

– 0.0283 ha; 

3.2.3. 7312080102 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 

0.4 līdz 1.6 megapaskāliem – 0.0901 ha; 

3.2.4. 7312030501 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas nozīmes un 

reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem 

pieguļošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, pievadceļus un strupceļus pilsētās un 

ciemos – 0.0799 ha. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

30.09.2014.          Nr.245/10 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Latvieši” un “Riņķīši” 

Auru pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 16.septembrī saņemtos iesniegumus ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Latvieši” un “Riņķīši” Auru 

pagastā, Dobeles novadā, robežu pārkārtošanai, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums “Latvieši” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

“Latvieši”), kadastra Nr.4646 004 0026 ar kopplatību 15,19 ha, kas satāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4646 004 0026 – 3,29 ha un 4646 004 0027 – 11,9 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.199 uz Xxxx Xxxxxx un Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

Nekustamais īpašums “Riņķīši” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

“Riņķīši”), kadastra Nr.4646 004 0100 ar kopplatību 0,07 ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000328354 uz Xxxx 

Xxxxxxa vārda. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noliktavu apbūve. 

 

Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx un Xxxx Xxxxxx vēlas atdalīt no īpašuma “Latvieši” ar 

kadastra apzīmējumu 4646 004 0026, daļu 0,01 ha platībā un pievienot īpašumam “Riņķīši” ar 

kadastra apzīmējumu 4646 004 0100.  

 

Īpašuma “Latvieši” un “Riņķīši” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar 

Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2014.gada 12.jūnija lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2014.gada 11.septembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 

8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2. punktiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu 

“Latvieši” un “Riņķīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai. 
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2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam “Latvieši” 3,28 ha platībā, lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam “Riņķīši” 0,08 ha platībā, lietošanas mērķi – noliktavu apbūve (kods 1002). 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. īpašumam “Latvieši”  ar platību 3,28 ha: 

3.1.1. 7311090800 – vides un dabas resursu bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes 

ūdens ņemšanas vietu; 

3.1.2. 7312050101 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos 

līdz 20 kilovoltiem; 

3.1.3. 7312050101 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos 

līdz 20 kilovoltiem; 

3.1.4. 7312090600 – drošības aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu 

degvielas uzpildes iekārtu. 

3.2. īpašumam “Riņķīši” ar platību 0,08 ha: 

3.2.1. 7311090800 – vides un dabas resursu bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes 

ūdens ņemšanas vietu; 

3.2.2. 7312050101 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos 

līdz 20 kilovoltiem; 

3.2.3. 7312090600 – drošības aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu 

degvielas uzpildes iekārtu; 

3.2.4. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu 

līniju un kabeļu kanalizāciju; 

3.2.5. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

79. panta pirmo daļu. 

 

 

 

 

 

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 

30.09.2014.          Nr.246/10 
 

Par nekustamā īpašuma “Brīvnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 23.septembrī Dobeles novada pašvaldībā 

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

īpašuma “Brīvnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums 

“Brīvnieki”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums “Brīvnieki”, kadastra numurs 4668 003 0117 ar kopplatību 12,0 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 195 uz Xxxx Xxxxx vārda. Nekustamais īpašums “Brīvnieki” sastāv no 

divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4668 003 0117 ar platību 5,9 ha un 4668 003 

0118 ar platību 6,1 ha. 

Nekustamā īpašuma “Brīvnieki” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Brīvnieki” 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 “Brīvnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0117 5,9 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0118 6,1 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 

30.09.2014.          Nr.247/10 

 
 

Par nekustamā īpašuma “Sandīši” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 
 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 25.septembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Xxxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx un Xxxx Xxxxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx iesniegumus par nekustamā īpašuma “Sandīši” 

Penkules pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums “Sandīši”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums “Sandīši”, kadastra numurs 4684 004 0047 ar kopplatību 2,74 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 195 uz Xxxx Xxxxxx un Xxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums 

“Sandīši” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4684 004 0047 ar platību 

0,42 ha un 4684 007 0149 ar platību 2,32 ha. 

Nekustamā īpašuma “Sandīši” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxx Xxxxx un Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Sandīši” 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 “Sandīši” Penkules pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4684 004 0047 0,42 ha platībā – individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4684 007 0149 2,32  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 

30.09.2014.          Nr.248/10 

 

Par pašvaldības zemesgabala “Pie Pokaiņiem vecais Īles ceļš” Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā nodošanu valstij 

 

 

 Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 2.septembrī saņemto AS “Latvijas valsts 

meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003466281, struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi 

vēstuli par pašvaldības zemesgabala - ceļa “Pie Pokaiņiem vecais Īles ceļš” nodošanu valdījumā 

un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1.NODOT bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4680 001 0140 – zemesgabalu “Pie Pokaiņiem vecais Īles 

ceļš”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā aptuveni 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 4680 001 

0140 ar bilances vērtību EUR 924,87. 

 

2.NOTEIKT, ka lēmuma 1.punktā minētais īpašums tiek nodots Meža likumā noteiktās, valstij 

piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai. 

 

 

 

 

 

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 

30.09.2014.          Nr.249/10 

 

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 Bērzu iela 9, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0144 (platība 0,287 ha) lietošanas mērķi no 

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

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 

2. MAINĪT nekustamā īpašuma “Salaiņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumu 4680 003 0030 (platība 6,95 ha) un 4680 003 0050 (platība 3,56 ha) 

lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 

uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

 

 

 

 

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 

30.09.2014.          Nr.250/10 

 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

1.APVIENOT nekustamos īpašumus „Gauratas ezers”, kadastra numurs 4660 005 0069, platība 

13,0 ha un „Griežu krasti”, kadastra numurs 4660 005 0070, platība 0,9 ha, kas atrodas Dobeles 

pagastā, Dobeles novadā, un piešķirt jaunizveidotajam zemesgabalam 13,9 ha platībā lietošanas 

mērķi – publiskie ūdeņi (kods 0301) un nosaukumu „Gauratas ezers”, Dobeles pagasts, Dobeles 

novads. 

 

2.APVIENOT nekustamos īpašumus „Kapu mežs”, kadastra numurs 4672 006 0123, platība 

116,94 ha un „Griezes”, kadastra numurs 4672 006 0133, platība 0,04 ha, kas atrodas Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā, un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam ar divām zemes vienībām 

116,98 ha kopplatībā lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201) un nosaukumu „Kapu mežs”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads. 

 

3.ATDALĪT no nekustamā īpašuma „Brūnu ganības” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra apzīmējums 4642 003 0096, 11,0 ha kopplatībā, zemesgabalu ar platību 3,0 ha un 

pievienot īpašumam „Nākotnes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4642 

003 0067, platība 8,6783 ha, un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 11,6783 ha kopplatībā 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 

un nosaukumu „Nākotnes” Annenieku 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 

30.09.2014.          Nr.251/10 

 

Par pašvaldībai piederošās zemes nomu 

 

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

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un Dobeles novada domes 2010.gada 

25.marta lēmumu Nr.72/5 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksas minimālajiem 

apmēriem”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IZNOMĀT uz 10 gadiem biedrībai “Jaunbērzes Dārza iela 6”, reģistrācijas Nr.40008201059, 

juridiskā adrese: Dārza iela 6-13, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717, 

neapbūvēta zemesgabala “Airenes”, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, (kadastra 

apzīmējums 4668 003 0619) daļu 0,118 ha platībā automašīnu stāvvietas izveidei. 

 

2. Lēmuma 1.punktā minētā īpašuma nomniekam automašīnu stāvvietas būvniecība jāuzsāk ne 

vēlāk kā līdz 2015.gada 30.septembrim. 

 

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

 

4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokli likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

30.09.2014.          Nr.252/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 Priežu ielā 14, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.6 Priežu ielā 14, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, xxxxx Xxxxx Xxxxxx iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 

39,5 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma 

tirgus vērtību EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi 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.6 

Priežu ielā 14, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 39,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma 395/9158 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4646 001 0046 001 007). 

 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1300,00 (viens 

tūkstotis trīs 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 

30.09.2014.          Nr.253/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 “Ziedugravās 7”, Ziedugravās, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

pašvaldībai piederošā vienistabas dzīvokļa Nr.14 “Ziedugravās 7”, Ziedugravās, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.14 “Ziedugravās 7”, Ziedugravās, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā ar kopējo platību 42,7 kv.m., kadastra numurs 4680 900 0176, reģistrēts 

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 169-14 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Dzīvoklis Nr.14 “Ziedugravās 7” 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.14 “Ziedugravās 7”, 

Ziedugravās, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 42,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās 

kopīpašuma 427/12518 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.4680 

900 0176). 

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 

30.09.2014.          Nr.254/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērvetes iela 9B Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 2.jūlijā saņemts Xxxx Xxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 

zemesgabalu Tērvetes ielā 9B, Dobelē, Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals Tērvetes ielā 9B, Dobelē, Dobeles novadā ar 

kadastra Nr.4601 010 8010 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 6456 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 676 kv.m. 

Uz zemesgabala atrodas Xxxxx Xxxxxxx tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja ar 

kadastra apzīmējumu 4601 010 8010 001 un garāža ar kadastra apzīmējumu 4601 010 8010 002. 

2009.gada 14.oktobrī pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar Xxxxx Xxxxxx. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 2400,00 (divi 

tūkstoši četri simti euro). 

 

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

ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

zemesgabalu Tērvetes ielā 9B, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 010 8010, 676 kv.m. 

platībā. 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 3000,00 (trīs 

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 

30.09.2014.          Nr.255/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavas iela 4 Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma Pļavas iela 4, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 4, Dobelē, Dobeles novadā ar 

kadastra Nr.4601 007 2813 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0046 8218 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 1476 kv.m. 

Zemesgabals, saskaņā ar spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, atrodas 

applūstošajā teritorijā un tajā nav atļauta apbūve. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 6800,00 (seši 

tūkstoši astoņi 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, 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 Pļavas ielā 4, Dobelē, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 007 2813 1476 kv.m. platībā. 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 6900,00 (seši 

tūkstoši deviņi 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 

30.09.2014.          Nr.256/10 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stariņi” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma „Stariņi” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Stariņi” Auru pagastā, Dobeles novadā 

ar kadastra Nr.4646 008 0363 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 6476 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 

Zemesgabala platība – 2,34 ha. 

 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 4000,00 (četri 

tūkstoši 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, 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 „Stariņi” Auru pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 008 0363, 2,34 ha platībā (kadastra apzīmējums 4646 008 

0464). 

2.NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 4700,00 (četri 

tūkstoši septiņi 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 

30.09.2014.          Nr.257/10 

 

 

Par nekustamā īpašuma 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: 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Villikas”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no diviem neapbūvētiem zemesgabaliem (kadastra 

Nr.4680 004 0008) 90,2 ha kopplatībā izsoles rezultātus un pārdot to sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Agrolats nekustamie īpašumi”, reģ. Nr.50103252521 par nosolīto cenu 460 000,00 

euro, līgumā norādot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 30.septembrim. 

 

 

 

 

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 

30.09.2014.          Nr.258/10 

 

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo 

daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krasta ielā 1A, Dobelē, 

Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 15.aprīļa kopsapulces lēmumu, Brīvības ielā 64, 

Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 15.jūnija kopsapulces lēmumu, Krasta 

ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 22.maija kopsapulces lēmumu, 

Krišjāņa Barona ielā 8 Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 29.jūnija 

kopsapulces lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT dzīvojamās mājas Krasta ielā 1A, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv no 18 

dzīvokļu īpašumiem, to sastāvā ietilpstošās zemes 1105 kv.m. platībā un īpašumam 

piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 364 kv.m. platībā, pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Anitai Veltensonei, p.k.xxxxxx-xxxxx. 

2. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un 

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Krasta ielā 1A, Dobelē, Dobeles novadā 

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

 

3. NODOT dzīvojamās mājas Brīvības ielā 64, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv no 8 

dzīvokļu īpašumiem, to sastāvā ietilpstošās zemes 3345 kv.m. platībā, 2 saimniecības 

ēkām, pagrabu un šķūni, un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 577 

kv.m. platībā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Jānim 

Naglim- Dičam, p.k.xxxxxx-xxxxx. 

4. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un 

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Brīvības ielā 64, Dobelē, Dobeles novadā 

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

 

5. NODOT dzīvojamās mājas Krasta ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv no 71 

dzīvokļu īpašumiem, to sastāvā ietilpstošās zemes 1074 kv.m. platībā un īpašumam 

piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 1165 kv.m. platībā, pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Annai Mikeļonei, p.k.xxxxxx-xxxxx. 

6. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un 

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Krasta ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā 

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

 

7. NODOT dzīvojamās mājas Krišjāņa Barona ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv no 

45 dzīvokļu īpašumiem un to sastāvā ietilpstošās zemes 1410 kv.m. platībā, pārvaldīšanas 

tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Ainai Klimenko, p.k.xxxxxx-xxxxx. 

mailto:dome@dobele.lv


8. PILNVAROT SIA „Dobeles namsaimnieks” valdes locekli Jāni Audzēviču sagatavot un 

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Krišjāņa Barona ielā 8, Dobelē, Dobeles 

novadā nodošanas - pieņemšanas aktu. 

 

 

 

 

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 

30.09.2014.          Nr.259/10 

 

Par Dobeles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmuma Nr.184/12 „Par Būvju 

pieņemšanas ekspluatācijā komisijas apstiprināšanu“ atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

 

Pamatojoties uz Saeimā 2013.gada 9.jūlijā pieņemtā Būvniecības likuma, kas stājas spēkā 

2014.gada 1.oktobrī, 12.panta trešās daļas 7.punktā noteikto, ka būvvaldes kompetencē ietilpst 

būvju pieņemšana ekspluatācijā, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

  

ATZĪT par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu 

Nr.184/12 „Par Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas apstiprināšanu“. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

30.09.2014.          Nr.260/10 

 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.87/8 „Par Dobeles 

novada dzīvokļu komisiju” 

 

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

dome NOLEMJ:  

IZDARĪT grozījumu Dobeles novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.87/8 „Par 

Dobeles novada dzīvokļu komisiju” un papildināt to ar 1.6.punktu šādā redakcijā: 

„1.6. Baiba DEIMANTA – SIA „Dobeles namsaimnieks” norēķinu administratore”. 

 

 

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 

30.09.2014.          Nr.261/10 

 

Par Pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas  

2015. – 2017.gadam Dobeles novadā apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.pantu 2.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 

11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 

2015. – 2017.gadam Dobeles novadā (pielikumā). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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Pielikums 

Dobeles novada domes 

2014.gada 30.septembra 

lēmumam Nr.261/10 

 

Apstiprināta 

ar Dobeles novada domes 

2014.gada 30.septembra lēmumu Nr.261/10 

 

 

Pašvaldību ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma  

2015. – 2017.gadam Dobeles novadā 

 

 

Izdota saskaņā ar uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 2.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 11.marta 

noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 

fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

24.punktu 

 

Programma sastādīta, pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldības pagastu pārvalžu un 

Dobeles pilsētas iesniegtajiem mērķdotācijas pieprasījumiem, nosakot prioritātes un ceļu fonda 

finanšu līdzekļu sadali atbilstoši tām. 

Programmas mērķis ir plānot pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un atjaunošanu 2015-

2017 gadam iespējamā finansējuma ietvaros. 

 

 

Veicamais darbs 2015 

EUR 

2016 

EUR 

2017 

EUR 

Ceļu un ielu projektēšana 2000 3000 3000 

- ziemas dienests 

- grantēto segumu greiderēšana, 

segumu remonts 

160400 

315000 

150000 

314900 

150000 

314900 

- melnā seguma remonts 30000 35000 35000 

-caurteku, tiltu uzturēšana un 

remonts 

7500 15000 15000 

-satiksmes organizācija (ceļa 

zīmes) 

3000 5000 5000 

-ceļu nomaļu pļaušana 4500 5000 5000 

- citi izdevumi 2500 3000 3000 

Ceļu un ielu renovācija 10000 10000 10000 

Kopā 534900 540900 540900 

 

Ja piešķirtais mērķdotācijas apjoms palielinās vai tiek samazināts, tad autoceļu fonda 

izlietojuma programmā tiek veiktas korekcijas, to papildinot ar papildus darbiem, vai arī kādu no 

šajā programmā iekļautajiem darbiem finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

Domes 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 

30.09.2014.          Nr.262/10 

 

 

Par noteikumu „Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu fonda līdzekļu pārvaldīšanas 

kārtība” apstiprināšanu 

 

 Saskaņā ar  likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu un  Ministru kabineta 2008.gada 

11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu izlietošanas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT noteikumus ,,Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu fonda līdzekļu 

pārvaldīšanas kārtība” (pielikumā). 

 

 
 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2014.gada 30. septembra lēmumu Nr.262/10 

 

 

Noteikumi 

,,Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu fonda  līdzekļu pārvaldīšanas kārtība” 

 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu un Ministru kabineta 2008. gada 11. marta  

noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 

kārtība” 23.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pārvaldīti un izlietoti Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) ceļu un ielu fonda līdzekļi. 

2. Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu fonda (turpmāk – Fonds) līdzekļus veido no valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību 

autoceļiem (ielām)” (turpmāk – Mērķdotācija) saņemtie finanšu līdzekļi. 

3. Fonda līdzekļi tiek izlietoti Dobeles pilsētas un Dobeles novada pagastu ielu un ceļu 

uzturēšanai, ievērojot Fonda izlietošanas vidējā termiņa (trīs gadi) programmu. 

 

II. Fonda līdzekļu izlietojums 

 

4. Mērķdotācija Pašvaldībā tiek saņemta no Satiksmes ministrijas reizi mēnesī. 

5. Fonda līdzekļu uzskaite notiek atsevišķi no citiem Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem 

un izdevumiem. 

6. Rīcībai ar Fonda līdzekļiem Dobeles novada dome vienlaicīgi ar speciālā budžeta pieņemšanu 

apstiprina Fonda ieņēmumus un izdevumus kārtējam saimnieciskajam gadam. 

7. Fonda līdzekļu sadali organizē Pašvaldība, ņemot vērā Dobeles pilsētas un katra Dobeles 

novada pagasta ceļu kopgarumu (km) un ceļu segumus (grants, asfalta segums). 

8. Fonda līdzekļu sadalījums (%) : 

 8.1. Annenieku pagasts    -   5.58 

 8.2. Auru pagasts             -   9.77 

8.3. Bērzes pagasts          -   9.22 

8.4. Bikstu pagasts           -   5.06 

8.5. Dobeles pagasts        -   6.91 

8.6. Jaunbērzes pagasts   -   6.67 

8.7.  Krimūnu pagasts       -   4.55 

8.8.   Naudītes pagasts       -   5.32 

8.9.   Penkules pagasts       -   4.97 

8.10.  Zebrenes pagasts      -   5.51 

8.11.  Dobeles pilsēta         - 36.44  

 

mailto:dome@dobele.lv


9. Fonda līdzekļus Pašvaldība izlieto šādām vajadzībām: 

9.1. ielu un ceļu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, kā 

arī satiksmes drošības uzlabošanai; 

 9.2. ielu un ceļu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai; 

9.3. gājēju ietvju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem; 

9.4. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai; 

9.5. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu ielas un ceļus; 

9.6. starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē; 

9.7. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem; 

9.8. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai ielu un ceļu tīklā. 

10. Papildus Mērķdotācijas finanšu līdzekļu saņemšanas gadījumā, tie atbilstoši atsevišķam 

Dobeles novada domes lēmumam tiek izlietoti ceļu un ielu neatliekamiem uzturēšanas darbiem. 

11. Pašvaldība, ievērojot 8.punktā noteikto, plāno Fonda budžetu katram gadam, akceptē 

veicamos darbus, to apjomu un nepieciešamos finanšu līdzekļus, atbilstoši plānotajiem 

ieņēmumiem. 

 

III. Fonda pārvalde 

 

12. Fondu pārvalda Pašvaldība. 

13. Fonda līdzekļu izlietošanu organizē Pašvaldības komunālā nodaļa un pagastu pārvaldes. 

Pašvaldība sniedz informāciju par Fonda izlietojumu Dobeles novada domes finanšu un budžeta 

komitejai. 

14. Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos Pašvaldība iesniedz Satiksmes ministrijā pārskatus 

par Mērķdotācijas izlietojumu. 

15. Kontroli pār Fonda izlietojumu veic Pašnaldības finanšu un grāmatvedības  nodaļa. 

 

 

 

 

 

Domes 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 

30.09.2014.          Nr.263/10 

 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

  

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

dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu 

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

izsniegšanas kārtība” 33.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.un 7.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

  

1.Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju AS „BAO”, reģ. Nr.40003320069, 

juridiskā adrese: Celtnieku iela 3a, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (turpmāk – Atļauja) smilts-

grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Muciņas”. Nekustamā īpašuma adrese: 

„Muciņas”, Auru pagasts, Dobeles novads (kadastra Nr.46460010065). 

2.Noteikt Atļaujas derīguma termiņu līdz 2039.gada 24.jūlijam. 

3.Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas 142,29 euro samaksas Dobeles novada pašvaldības budžetā. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs           A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

30.09.2014.          Nr.264/10 

 

 

Par pamatlīdzekļa „Skeitparks – Sporta centrs” norakstīšanu 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtībā, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” un Dobeles novada pašvaldības instrukcijas „Par kārtību, kādā Dobeles 

novada pašvaldības budžeta iestādes noraksta pamatlīdzekļus” 11.punktu (apstiprināta ar 

izpilddirektora 2010.gada 23.februāra rīkojumu Nr.31), Dobeles novada dome NOLEMJ: 

NORAKSTĪT pamatlīdzekli „Skeitparks – Sporta centrs” (adrese: Dzirnavu iela 4, 

Dobele, Dobeles novads), inventāra numurs P1218, atlikusī vērtība EUR 12 268,85 (divpadsmit 

tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro 85 centi). 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

30.09.2014.          Nr.265/10 

 

Par dzesēšanas iekārtu un biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu iegādi Āfrikas cūku 

mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Zemkopības 

ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo 

(ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu” un 2014.gada 2.septembra līgumu Nr.020914/169 

par atbalsta saņemšanu, kas noslēgts starp Dobeles novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iegādāties dzesēšanas iekārtas un biodrošības pasākumu īstenošanas materiālus, kuru 

plānotās iegādes izmaksas ir 13 705,14 EUR, nodrošinot nepieciešamos papildus finanšu 

līdzekļus pēc iepirkuma rezultātiem. 

2. Apliecināt, ka 5 (piecu) gadu laikā no dzesēšanas iekārtu iegādes tās tiks lietotas 

noteiktajam izmantošanas mērķim. 

 

 

 

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 

30.09.2014.          Nr.266/10 

 

Par projekta „Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību korpusa ar 

zemu enerģijas patēriņu būvniecība“ iesnieguma iesniegšanu 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru 

kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.149 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta 

konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 

samazinošu tehnoloģiju attīstība” nolikums” 4.punktu un 16.4.punktu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta „Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību 

korpusa ar zemu enerģijas patēriņu būvniecība“ iesniegumu Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” 

projektu iesniegumu atklātā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”, nosakot kopējo 

projekta finansējumu EUR 1 694 000,00, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis. Projekta 

kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 176 470,00, t.sk., Eiropas Ekonomikas finanšu 

instrumenta finansējums – EUR 999 999,50, kas sastāda 85% no projekta kopējo 

attiecināmo izmaksu summas, un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 

176 470,50, kas sastāda 15% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas, un 

projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 517 530,00. Dobeles novada pašvaldības 

kopējais projekta līdzfinansējums – EUR 694 000,50. 

2. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei EUR 1 694 000,00 

apmērā, paredzot atmaksu sākt 2016.gada augustu, to atmaksājot līdz 2036.gada 

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

dienā. Aizņēmumu izņemt 2015.gadā – EUR 1 355 200,00 un 2016.gadā – EUR 

338 800,00. 

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 

30.09.2014.          Nr.267/10 
 
 

Par projekta iesnieguma „Aktīvs un vesels visos gadalaikos” 

(„Active and healthy in all seasons”) iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Eiropas Savienības 

Padomes 2014.gada 14.aprīļa Regulu Nr.390/2014, kura izveidota programmai “Eiropa pilsoņiem” 

par periodu 2014.-2020.gadam, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta „Aktīvs un vesels visos gadalaikos” („Active and healthy in all seasons”) 

(turpmāk – projekts) iesniegumu programmas “Eiropa pilsoņiem” apakšprogrammas “Demokrātiskā 

iesaistīšanās un politiskā līdzdalība” pasākumā “Pilsētu tīkli” ar kopējo projekta finansējumu EUR 

97 500,00. 

2.Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizņēmumu Valsts kasei 97 500,00 EUR apmērā, 

paredzot atmaksu sākt 2017.gada janvārī līdz 2017.gada decembrim. Aizņēmumu ņemt ar Valsts 

kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā. Aizņēmumu izņemt 2015.gadā – EUR 

20 000,00, 2016.gadā – EUR 77 500,00. 

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 

30.09.2014.          Nr.268/10 
 

Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos  projektā  

„Radošas idejas – Radošos reģionos” („Creative Regions – Creative Ideas”) 

  

 

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

valstu mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” vadlīnijām par projektu 

īstenošanas nosacījumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos projektā „Radošas idejas – Radošos 

reģionos” („Creative Regions – Creative Ideas”), (turpmāk – Projekts), kuru iesniegs Rietum-

Viru apgabala administrācija Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

mobilitātes programmā “Uzņēmējdarbība un rūpniecība”. 

 

2.Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Dobeles novada pašvaldības 2015.gada budžetā 

projekta partnera izmaksas 1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) 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 

30.09.2014.          Nr.269/10 

 

 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu 

vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2014.gadam” un Ministru kabineta 

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

galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

ņemt aizņēmumu Valsts kasē 91 670 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis seši simti 

septiņdesmit euro) apmērā autotransporta iegādei pašvaldības funkciju veikšanai, 

paredzot aizņēmuma atmaksu sākot ar 2015.gada oktobri, aizņēmumu atmaksājot līdz 

2025.gada oktobrim. 

2. Aizņēmumu izņemt 2014.gadā. 

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

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

 

 

. 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

30.09.2014.          Nr.270/10 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Dobeles novada pašvaldības 

budžets 2014.gadam”” apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi 

Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada 

pašvaldības budžets 2014.gadam”” (pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

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 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2014.gada 30.septembra lēmumu Nr.270/10 

(protokols Nr.10) 

 

2014.gada 30.septembrī      Saistošie noteikumi Nr.17 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Dobeles novada pašvaldības budžets 2014.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu 

un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Dobeles novada pašvaldības budžets 2014.gadam” šādus grozījumus: 

  

1.Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos 20 483 008 euro 

apmērā, izdevumos 22 281 820 euro apmērā, aizņēmumus no Valsts kases 2 054 439 euro 

apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos līdzekļus 1 383 572 euro apmērā, 

līdzdalību komersantu pašu kapitālā 168 830 euro apmērā, sadalījumu pa ieņēmumu un izdevumu 

veidiem saskaņā ar 1.un 2.pielikumu.” 

 

2.Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums). 

 

4. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 

1 985 650 euro apmērā, uz 2015.gada 1.janvāri 688 875 euro apmērā.” 

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums). 

 

6. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumus 

14 105 euro apmērā, izdevumus 21 974 euro apmērā, atlikumu uz gada sākumu 41 624 euro 

apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 41 624 euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.” 

 

7. Izteikt saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums). 

 
.  novada dome.” 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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