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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

27.11.2014.           Nr.12 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.01 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

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

SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE, 

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

VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS 

STANGA. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: ALDIS CĪRULIS – iemesls: izbraucis ārpus Latvijas; EDĪTE 

KAUFMANE – iemesls: piedalīšanās ZA kopsapulcē. 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja 

IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

LAILA ŠEREIKO, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, sabiedrisko 

attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE, Kultūras 

un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, 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 uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1.(292/12) Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

2.(293/12) Par nekustamā īpašuma “Šķibe Nr.10”, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

3.(294/12) Par nekustamā īpašuma “Slīpi”, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

4.(295/12) Par nekustamā īpašuma “Purmaļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

mailto:dome@dobele.lv


5.(296/12) Par nekustamā īpašuma “Sūnas”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

6.(297/12) Par nekustamā īpašuma “Zītari”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

7.(298/12) Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

8.(299/12) Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

9.(300/12) Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

10.(301/12) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

11.(302/12) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

12.(303/12) Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

13.(304/12) Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai 

14.(305/12) Par pārrakstīšanās kļūdu labošanu Dobeles novada domes 2014.gada 30.oktobra 

lēmumos Nr.274/11 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un Nr.275/11 

„Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

15.(306/12) Par zemes reformas pabeigšanu Dobeles novada Dobeles pilsētā 

16.(307/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 Skolas ielā 1, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

17.(308/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

18.(309/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.37 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

19.(310/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 17, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

20.(311/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vītoli”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

21.(312/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

22.(313/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazkrimūnas”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

23.(314/12) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnpļaviņas”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

24.(315/12) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

25.(316/12) Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

26.(317/12) Par atļauju savienot amatus 

27.(318/12) Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

28.(319/12) Par naudas balvu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem un treneriem 

2014.gadā 

29.(320/12) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”” apstiprināšanu 

30.(321/12) Par projekta „Pārtikas ražošanas nozares speciālistu apmācības” iesnieguma 

iesniegšanu 

 

1. 

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 pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 4 Dobelē 

1,406 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un 

apgrūtinājumus un atceļot novada domes 2014.gada 30.septembra lēmumu Nr.244/10, ņemot 

vērā potenciālā pircēja vēlēšanos mainīt sadalīto zemes vienību platību. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

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, 16¹. panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. 

un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

Nr.292/12 pielikumā) 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Šķibe Nr.10”, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Šķibe Nr.10” Šķibē, Bērzes pagastā 0,33 

ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un 

apgrūtinājumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

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, 16¹. panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. 

un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

Nr.293/12 pielikumā) 

3. 

Par nekustamā īpašuma „Slīpi”, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Slīpi” Apguldē, Naudītes pagastā 3,8 ha 

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

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

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, 16¹. panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. 

un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

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

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

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

Nr.294/12 pielikumā) 



4. 

Par nekustamā īpašuma „Purmaļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Purmaļi” Auru pagastā sadalīšanu trijos atsevišķos īpašumos, nosakot īpašuma lietošanas 

mērķus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī. 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.295/12 pielikumā) 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma „Sūnas”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Sūnas” Auru pagastā, kas sastāv no piecām zemes vienībām, sadalīšanu, atdalot no īpašuma 

vienu zemes vienību 6,43 ha platībā un izveidojot kā atsevišķu īpašumu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIKTORS EIHMANIS lūdz vārdu un paziņo, ka nepiedalās balsojumā. 

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 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NEBALSO – 1 (V.EIHMANIS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.296/12 

pielikumā) 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Zītari”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Zītari” Auru pagastā, kas sastāv no divpadsmit zemes vienībām, sadalīšanu divos īpašumos, 

atdalot zemes vienību 9,30 ha platībā un izveidojot kā atsevišķu īpašumu. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIKTORS EIHMANIS lūdz vārdu un paziņo, ka nepiedalās balsojumā. 

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 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NEBALSO – 1 (V.EIHMANIS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.297/12 

pielikumā) 



7. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Ozoliņi” Naudītes pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām, sadalīšanu divos īpašumos, 

atdalot zemes vienību 8,5 ha platībā un izveidojot kā atsevišķu īpašumu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.298/12 pielikumā) 

 

8. 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par divu atsevišķu 

īpašumu “Virzas” ar platību 0,6376 ha un “Jaunā iela 1” ar platību 0,97 ha izveidošanu no 

nekustamā īpašuma “Virzas” Auru pagastā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.299/12 pielikumā) 

 

9. 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu 

„Upenāji, „Mēnestiņš 2”, „Jaunā iela 1” ar platību 0,88 ha un „Jaunā iela 1” ar platību 0,97 ha 

Auru pagastā apvienošanu, par nekustamo īpašumu „Mazčēmaiši” un „Palīgsaimniecības pie 

Čēmaišiem” Krimūnu pagastā apvienošanu, par nekustamo īpašumu Ausmaņa iela 14, Ausmaņa 

iela 14A daļas un „Airīši” daļas Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā apvienošanu, par nekustamo 

īpašumu Ausmaņa iela 14A daļas un „Airīši” daļas Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā apvienošanu, 

un par nekustamo īpašumu „Kaķenieku darbnīcas” un „Bikstu tornis” Annenieku pagastā 

apvienošanu, piešķirot jaunizveidotajiem īpašumiem nosaukumus un zemes lietošanas mērķus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.300/12 pielikumā) 



 

10. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu piecu pašvaldības nekustamo īpašumu zemes vienībām Auru un 

Penkules pagastos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, 

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.301/12 pielikumā) 

 

11. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

  ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu maiņu diviem privātiem īpašumiem Auru pagastā, kuru lietošanas mērķis 

neatbilst spēkā esošajam Dobeles novada teritorijas plānojumam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

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.apakšpunktu un 23.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas 

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

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

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

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

Nr.302/12 pielikumā) 

12. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes īpašumu 

“Aucenieki” Penkules pagastā 16,2 ha un 4,2 ha platībā zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

nosakot, ka personai, kurai uz šo īpašumu izbeigušās pastāvīgās lietošanas tiesības, tiek 

saglabātas zemes nomas pirmtiesības un ka zemes nomas līgumā ir noteikts termiņš, no kura 

maksājama nomas maksa. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka lauku apvidus 

zemes pastāvīgajiem lietotājiem izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, ja līdz 2011.gada 

30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums, un 25.panta otrajā daļā noteikto, 

ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos 



gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par 

zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā 

bijušo zemi, kā arī minētā likuma 25.panta ceturto un piekto daļu un likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.303/12 pielikumā) 

 

13. 

Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par divu apbūvētu lauku apvidus 

zemesgabalu Penkules pagastā 16,2 ha un 4,2 ha platībā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Dobeles 

novada pašvaldības vārda saskaņā ar likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” noteikto. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.304/12 pielikumā) 

 

14. 

Par pārrakstīšanās kļūdu labošanu Dobeles novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumos 

Nr.274/11 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un Nr.275/11 „Par zemes piekritību 

Dobeles novada pašvaldībai” 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nepieciešamību labot 

konstatētās tehniskās kļūdas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumos Nr.274/11 „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un Nr.275/11 „Par zemes piekritību Dobeles novada 

pašvaldībai”, kuros ir nepareizi norādīts, ka zeme „Jaunpils baznīca” 0,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 46980010146 atrodas Annenieku pagastā, pareizi jābūt – Zebrenes pagastā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS izsaka viedokli. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikto, Dobeles 

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.305/12 pielikumā) 

 

15. 

Par zemes reformas pabeigšanu Dobeles novada Dobeles pilsētā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma 

projektu sakarā ar likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” noteikto, ka pašvaldībai līdz 

2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par 



zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos 

noteikto darbu izpildi. Informē, ka Dobeles pilsētā ir izpildīti visi zemes reformas procesā 

veicamie darbi, līdz ar to atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta 

pirmajai daļai zemes reforma Dobeles pilsētā uzskatāma par pabeigtu, ka novada pašvaldība 

sadarbībā ar Valsts zemes dienestu ir sagatavojusi minēto pārskatu par zemes reformu 

reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi un ka Valsts zemes dienestam jālūdz 

sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu 

Dobeles novada Dobeles pilsētā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6. un 7.pantu, Dobeles 

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.306/12 pielikumā) 

 

16. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 Skolas ielā 1, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.5 Skolas ielā 1, Krimūnās, Krimūnu pagastā 

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

īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.307/12 pielikumā) 

 

17. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.3 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, kas 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, 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 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

AUSTRA APSĪTE sniedz atbildes uz deputātu EDGARA GAIGALA un VIESTURA 

REINFELDA jautājumiem. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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



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

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.308/12 pielikumā) 

 

18. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.37 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.37 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, 

kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, 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 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.309/12 pielikumā) 

 

19. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 17, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Zemgales iela 17, Dobelē 725 kv.m. platībā 

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

kura noslēgusi zemes nomas līgumu ar pašvaldību un kuras valdījumā atrodas uz zemesgabala 

atrodošās ēkas. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.310/12 pielikumā) 

20. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vītoli”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, – zemesgabala 

„Vītoli” Dobeles pagastā 0,78 ha platībā un uz tā esošās nedzīvojamās ēkas (kūts) 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 19.novembrī 

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 5.panta pirmo daļu, 8.panta 

trešo daļu un 9.panta otro daļu Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.311/12 pielikumā) 

21. 

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

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Upmalas” Annenieku pagastā 0,91 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 19.novembrī 

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 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.312/12 pielikumā) 

 

22. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazkrimūnas”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala “Mazkrimūnas” Krimūnu pagastā 1,68 ha platībā, 

par kuru saņemts atsavināšanas ierosinājums, 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 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.313/12 pielikumā) 

 

 



23. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnpļaviņas”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala “Kalnpļaviņas” Krimūnu pagastā 1,6 ha platībā, 

par kuru saņemts atsavināšanas ierosinājums, 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 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.314/12 pielikumā) 

 

24  

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu - neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 4 Dobelē 1476 kv.m. platībā un 

neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.14 “Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes pagastā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 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, 

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

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

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.315/12 pielikumā) 

 

25. 

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju Dārza ielā 13, Kaķeniekos, Annenieku pagastā un Skolas ielā 24, 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 19.novembrī 

un  apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina 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 Dārza ielā 13, 

Kaķenieki, Annenieku pagastā, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 30.marta 

kopsapulces lēmumu un Skolas ielā 24, Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2013.gada 



12.augusta kopsapulces lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles 

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.316/12 pielikumā) 

 

26. 

Par atļauju savienot amatus 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par atļauju Anitai Veltensonei 

savienot Dobeles novada bāriņtiesas locekles amatu ar dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes 

priekšsēdētājas amatu. Informē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krasta ielā 1A, Dobelē 

dzīvokļu īpašnieki vēlas dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību, kura dzīvokļu īpašnieku vārdā 

pildīs Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktos uzdevumus, un uzdot Anitai Veltensonei 

par atlīdzību pildīt valdes priekšsēdētājas amatu. Dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes 

priekšsēdētājas pienākumu pildīšana ir amats komercsabiedrībā, jo dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas tiesiskajās attiecībās, saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, 

piemērojami Civillikuma noteikumi par pilnvarojuma līgumu. Bāriņtiesai un dzīvokļu 

īpašnieku biedrībai normatīvos aktos noteiktās funkcijas ir atšķirīgas. Bāriņtiesa neslēgs līgumus 

ar dzīvokļu īpašnieku biedrību, savukārt dzīvokļu īpašnieku biedrība nebūs bāriņtiesas darījumu 

partnere. Tādejādi bāriņtiesas locekles amata savienošana ar dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes 

priekšsēdētājas amatu neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atbilstoši likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā daļā, 7.panta 

sestās daļas 3. un 4.punktā noteiktajam, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildei, ja to savienošana 

nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgā rakstveida atļauja. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 4. un 23.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 16. un 

17.pantu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 2. un 5.pantu, likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu, 7.panta sestās 

daļas 3. un 4.punktu un 8.
1 

pantu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

(Lēmums Nr.317/12 pielikumā) 

27. 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 
 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

lēmuma projektu, kas paredz bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu no pašvaldības bilances. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos 

Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44.punktā, Civillikuma 

1895.pantā un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā noteikto, Dobeles 

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

V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.318/12 pielikumā) 

 



28. 

Par naudas balvu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem 

un treneriem 2014.gadā 

 
 ZIŅO Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA par to, ka saskaņā ar 

nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem” ir apkopota 

informācija par sasniegumiem sportā 2014.gadā dažādās sacensībās, un sagatavots saraksts par 

naudas balvām sportistiem un treneriem, kuru nepieciešams apstiprināt. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.52/2 apstiprināto 

nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem”, Dobeles novada 

dome ar 15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.319/12 pielikumā) 

 

29. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18_„Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Sociālā dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE par sagatavoto pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” grozījumu 

projektu, kurā precizētas saistošo noteikumu 4.
2 

un 6.punkta, kā arī 14.3. un 15.3.apakšpunktu 

normas, noapaļoti pabalstu apmēri uz augšu līdz pilnam euro, vienlaikus vairāku pabalstu 

apmērus nedaudz palielinot, kā arī saistošie noteikumi papildināti ar jaunu normu, kas nosaka, ka 

2015.gadā, veicot pašvaldības iedzīvotāju materiālā stāvokļa izvērtēšanu saistošo noteikumu VII 

un VIII nodaļā noteikto pabalstu piešķiršanai, par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi 

nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 8000,00 euro, kā arī kustamā 

reģistrētā manta. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 19.novembrī un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 

15 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, 

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.320/12 pielikumā) 

 

30. 

Par projekta „Pārtikas ražošanas nozares speciālistu apmācības ” 

iesnieguma iesniegšanu 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra 

projekta „Pārtikas ražošanas nozares speciālistu apmācības” iesnieguma iesniegšanu pasākuma 

„Arodapmācības un informācijas pasākumi” apakšaktivitātē „Nozares speciālistu līmeņa mācību 

organizēšana” ar kopējo projekta finansējumu 5700,00 euro, kurā Eiropas Savienības fondu 

finansējums sastāda 5450,00 euro, pašvaldības finansējums - 250 euro; projekta apstiprināšanas 



gadījumā pašvaldībai jānodrošina priekšfinansējums no 2015.gada budžeta līdzekļiem pilnā 

apmērā. 

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

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS lūdz vārdu un paziņo, ka nepiedalās balsojumā. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē 

„Arodapmācības”” 15.7.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.321/12 pielikumā) 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.50 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2014.gada 29.decembrī, plkst.14.00 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(03.12.2014.) 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(03.12.2014.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.         Nr.292/12 

 

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

apstiprināšanu 

 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldības lūgumu apstiprināt 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 un iesniegto zemes ierīcības projektu, 

Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. 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. 

 

2. Dobeles novada pašvaldība vēlas sadalīt īpašumu Smilšu iela 4 ar kadastra apzīmējumu 4601 

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

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 23.oktobra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2014.gada 31.oktobrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16¹. 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 0,7106 ha – kods 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve; 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,6954 ha – kods 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve. 
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3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1.  zemes vienībai ar platību 0,7106 ha: 

3.1.1.  7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju – 0,0082 ha; 

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

0.4 līdz 1.6 megapaskāliem – 0,1357 ha; 

3.1.3. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0558 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 – 0,5869 ha; 

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

naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus – 0,1848 ha. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 0,6954 ha: 

3.2.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju – 0,0023 ha, 0,0185 ha, 0,0039 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 – 0,1145 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 – 0,1260 ha, 0,0799 ha; 

3.2.5. 7312050601 - 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 – 0,0061 ha; 

3.2.6. 7312030601 – drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā 

naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus – 0,0431 ha. 

 

4. ATZĪT par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža Dobeles novada domes 2014.gada 

30.septembra lēmumu Nr.244/10 “Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles 

novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.          Nr.293/12 

 

Par nekustamā īpašuma „Šķibe Nr.10”, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 12.novembrī saņemto SIA „Dobeles 

Mērnieks” iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Šķibe 

Nr.10”, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4652 

006 0051 0,33 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, 

Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums „Šķibe Nr.10”, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr.4652 006 0051, (turpmāk arī – īpašums „Šķibe Nr.10”), kas sastāv no vienas zemes vienības 

0,33 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0051, reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.213 uz [..] vārda, personas 

kods [..], dzīvojošas [..], un [..], personas kods [..], dzīvojošas [..] vārda (katrai ½ domājamā 

daļa). [..] savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinājusi 2007.gada 28.maijā, savukārt [..] - 

2009.gada 9.oktobrī. 

 

Īpašnieces vēlas sadalīt īpašumu „Šķibe Nr.10” divās zemes vienībās. 

  

Īpašuma „Šķibe Nr.10” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles 

novada pašvaldības būvvaldes 2014.gada 11.septembra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Dobeles Mērnieks”. 

 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2014.gada 6.novembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16¹. 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 „Dobeles Mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Šķibe Nr.10”, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0051.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai (Nr.1) ar platību 0,165 ha – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve; 
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2.2. zemes vienībai (Nr.2) ar platību 0,165 ha – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai (Nr.1) ar platību 0,165 ha: 

3.1.1. 7312010500 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni – 0,165 

ha; 

3.1.2. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces 

kanalizācijas vadu – 0,03 ha.  

3.2. zemes vienībai (Nr.2) ar platību 0,165 ha: 

3.2.1. 7312010500 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni – 0,165 ha; 

3.2.2. 7312010300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas 

vadu – 0,02 ha. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.11.2014.         Nr.294/12 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Slīpi”, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 19.novembrī saņemto [..], personas 

kods [..], dzīvo [..], iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Slīpi”, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 46800050042 3,8 ha platībā sadalīšanai trijās zemes vienībās un iesniegto zemes 

ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Slīpi”, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

īpašums „Slīpi”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46800050042, 

platība 3,8 ha, 1998.gada 3.martā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.98 uz [..] vārda.  

 

2. [..] vēlas sadalīt īpašumu „Slīpi” trijās zemes vienībās. 

 

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

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

izstrādājusi SIA „Dobeles Mērnieks”. 

 

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

2014.gada 5.novembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

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

1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

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

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

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

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Dobeles Mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Slīpi”, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  46800050042.  

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 1,8 ha – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve; 

2.2. zemes vienībai ar platību 1,8 ha – kods 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 

kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa; 
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2.3. zemes vienībai ar platību 0,2 ha – kods 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

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

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai (Nr.1) ar platību 1,8 ha: 

3.1.1. 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekli laukos – 1,8 ha;  

3.1.2. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem  – 

0,07 ha. 

3.2. zemes vienībai (Nr.2) ar platību 1,8 ha: 

3.2.1. 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības 

zonas) ap kultūras pieminekli laukos – 1,8 ha; 

3.2.2. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem  – 

0,03 ha; 

3.2.3. 7311090700 - stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,13 ha; 

3.2.4. 7312010101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas 

līdz 2 m dziļumam – 0,02 ha. 

3.3. zemes vienībai ar platību 0,2 ha: 

3.3.1. 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības 

zonas) ap kultūras pieminekli laukos – 0,2 ha; 

3.3.2. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju  pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem  – 

0,02 ha; 

3.3.3. 7311090700 - stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,15 ha; 

3.3.4. 7312010101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas 

līdz 2 m dziļumam – 0,01 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 

27.11.2014.         Nr.295/12 

 

Par nekustamā īpašuma „Purmaļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 30.oktobrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..] iesniegumu par nekustamā īpašuma „Purmaļi”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Purmaļi”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Purmaļi”, kadastra numurs 46460080015 ar kopplatību 18,4 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 92 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Purmaļi” sastāv no trīs zemes vienībām: 

zemesgabala 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460080015, zemesgabala 9,7 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 46460080218 un zemesgabala 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46460080219. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Purmaļi” trijos 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 „Purmaļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā trijos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460080015 4,9 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460080218 9,7 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460080219 3,8 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 

27.11.2014.         Nr.296/12 

 

Par nekustamā īpašuma „Sūnas”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 10.novembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecības „ARĀJI”, reģ. Nr.48501018589, 

juridiskā adrese: Skolas iela 8, Auri, Auru pagasts, Dobeles novads iesniegumu par nekustamā 

īpašuma „Sūnas”, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Sūnas”) 

sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Sūnas”, kadastra numurs 46460080227 ar kopplatību 31,82 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 100000086396 uz Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecības „ARĀJI” vārda. 

Nekustamais īpašums „Sūnas” sastāv no piecām zemes vienībām: zemesgabala 2,50 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 46460080178, zemesgabala 10,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46460080227, zemesgabala 10,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460080287, zemesgabala 

1,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460080290 un zemesgabala 6,43 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 46460100157. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecība „ARĀJI” vēlas atdalīt no īpašuma 

„Sūnas” vienu zemes vienību 6,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460100157 un izveidot 

kā atsevišķu īpašumu. 

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 „Sūnas”, Auru pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam, kas sastāv no 4 zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumiem: 46460080178 

2,50 ha platībā, 46460080227 10,49 ha platībā, 46460080287 10,50 ha platībā un 

46460080290 1,90 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460100157 6,43 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 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.         Nr.297/12 

 

Par nekustamā īpašuma „Zītari”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 20.novembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma „Zītari”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Zītari”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Zītari”, kadastra numurs 46460040013 ar kopplatību 45,43 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 369 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Zītari” sastāv no divpadsmit zemes vienībām: 

zemesgabala 9,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460020026, zemesgabala 2,00 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 46460030115, zemesgabala 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46460040013, zemesgabala 3,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460040044, zemesgabala 

11,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460040089, zemesgabala 2,90 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 46460040092, zemesgabala 3,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460080078, 

zemesgabala 5,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460080181, zemesgabala 1,23 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu  46460080202, zemesgabala 1,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46460080269, zemesgabala 2,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460080270 un 

zemesgabala 1,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460080293. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Zītari” divos atsevišķos īpašumos, atdalot zemes 

vienību 9,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46460020026 un izveidot kā atsevišķu īpašumu. 

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 „Zītari”, Auru pagastā, Dobeles novadā divos atsevišķos 

īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam, kas sastāv no vienpadsmit zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 

46460040013 0,60 ha platībā, 46460040044 3,00 ha platībā, 46460040092 2,90 ha platībā, 

46460080078 3,46 ha platībā, 46460080181 5,14 ha platībā, 46460080202 1,23 ha platībā, 

46460080269 1,77 ha platībā, 46460080270 2,43 ha platībā un 46460080293 1,90 ha platībā 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un ar kadastra 

apzīmējumiem: 46460030115 2,00 ha platībā, 46460040089 11,70 ha platībā - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460020026 9,30 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 

27.11.2014.         Nr.298/12 

 

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

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2014.gada 7.novembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], kura pārstāv sevi un savu nepilngadīgo dēlu [..], 

personas kods [..] un [..], personas kods [..], dzīvo [..], kura pārstāv savu nepilngadīgo dēlu [..], 

personas kods [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Ozoliņi”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Ozoliņi”, kadastra numurs 46800030007 ar kopplatību 26,7 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 31 uz [..] vārdiem (katram 1/3 domājamā daļa). Nekustamais īpašums 

„Ozoliņi” sastāv no trīs zemes vienībām: zemesgabala 8,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46800020010, zemesgabala 13,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46800030007 un 

zemesgabala 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46800030008. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

Īpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ozoliņi” divos atsevišķos īpašumos, atdalot 

no īpašuma zemes vienību 8,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46800020010 un izveidot kā 

atsevišķu īpašumu. 

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 „Ozoliņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 46800030007 

13,0 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 46800030008 5,2 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46800020010 8,5 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 

27.11.2014.          Nr.299/12 

 

 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Virzas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

numurs 46460100168, divus atsevišķus  īpašumus: 

1. zemesgabalu „Virzas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

46460100168, 0,6376 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2. zemesgabalu „Jaunā iela 1”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

46460100196, 0,97 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.          Nr.300/12 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. APVIENOT nekustamos īpašumus „Upenāji”, kadastra numurs 46460100206 ar 

platību 1,67 ha, „Mēnestiņš 2”, kadastra numurs 46460100003 ar  platību 0,44 ha, „Jaunā iela 1”, 

kadastra numurs 46460100197 ar platību 0,88 ha un „Jaunā iela 1”, kadastra apzīmējums 

46460100196 ar platību 0,97 ha, kas atrodas Auru pagastā, Dobeles novadā un piešķirt 

jaunizveidotajam īpašumam 3,96 ha kopplatībā nosaukumu „Upenāji”, Auru pagasts, Dobeles 

novads, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2. APVIENOT nekustamos īpašumus „Mazčēmaiši”, kadastra numurs 46720060186 ar 

platību 8,00 ha un „Palīgsaimniecības pie Čēmaišiem”, kadastra numurs 46720060103 ar platību 

2,4351 ha, kas atrodas Krimūnu pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 

10,4351 ha kopplatībā nosaukumu „Mazčēmaiši”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, nosakot 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. APVIENOT nekustamos īpašumus Ausmaņa iela 14, kadastra numurs 46680030216 ar 

platību 2,15 ha, Ausmaņa iela 14A, kadastra numurs 46680030627 daļu 1,52 ha platībā un 

„Airīši”, kadastra numurs 46680030215 daļu 0,55 ha  platībā, kas atrodas Jaunbērzē, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 4,22 ha kopplatībā nosaukumu 

un adresi Ausmaņa iela 14, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, nosakot zemes 

lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

4. APVIENOT nekustamo īpašumu Ausmaņa iela 14A, kadastra numurs 46680030627 

daļu 1,4713 ha platībā un „Airīši”, kadastra numurs 46680030215 daļu  0,11 ha platībā, kas 

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

1,5813 ha kopplatībā nosaukumu Ausmaņa iela 14A, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts, Dobeles 

novads, nosakot zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

5. APVIENOT nekustamos īpašumus „Kaķenieku darbnīcas”, kadastra numurs 4642 001 

0252, platība 2,8 ha un „Bikstu tornis”, kadastra numurs 4642 001 0126, platība 0,6416 ha, kas 

atrodas Annenieku pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 3,4416 ha 

kopplatībā nosaukumu „Ceļmalnieki”, Annenieku pagasts, Dobeles novads, nosakot zemes 

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

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.11.2014.         Nr.301/12 

 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46460080133 (platība 0,6013 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā. 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46460080138 (platība 0,3236 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā. 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46460090061 (platība 2,99 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā. 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46460100156 (platība 1,7569 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā. 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46840020083 (platība 20,3948 ha), Penkules pagastā, Dobeles novadā. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.         Nr.302/12 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

  Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 29.oktobrī saņemts zemnieku saimniecības 

“Arāji”, reģistrācijas Nr.48501018589, juridiskā adrese: Skolas iela 8, Auri, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, iesniegums par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Kalni”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā no individuālās apbūves uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 

pamatojoties uz jauno novada teritorijas plānojumu. 

  Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 10.novembrī iesniegts nekustamā īpašuma 

“Nomalnieki”, Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā pirkuma līgums (iesniedzējs [..], 

personas kods [..], dzīvo [..]). 

  Iepazinusies ar iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudījusi to atbilstību Dobeles novada 

teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar  Dobeles novada domes 2013.gada 

30.maija lēmumu Nr.146/5 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un 

vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”, Dobeles novada dome konstatē: 

 Nekustamais īpašums “Kalni”, Auru pagastā, Dobeles novadā atrodas lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju teritorijā. 

Nekustamais īpašums “Nomalnieki”, Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā atrodas 

individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā. 

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.apakšpunktu un 23.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas 

plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460040103 (platība 14,27 ha), Auru 

pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju 

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

0101). 

2. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460030042 (platība 0,1482 ha), Auru 

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

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

(kods 0601). 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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27.11.2014.          Nr.303/12 

 

Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka lauku apvidus 

zemes pastāvīgajiem lietotājiem izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, ja līdz 2011.gada 

30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums, un 25.panta otrajā daļā noteikto, 

ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos 

gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par 

zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā 

bijušo zemi, kā arī minētā likuma 25.panta ceturto un piekto daļu un likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt, ka ar 2011.gada 31.decembri zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās [..], 

personas kods [..], uz zemi: 

1.1.  „Aucenieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā 16,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46840010031; 

1.2. „Aucenieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46840020030. 

2. Personai, kurai izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, saglabāt zemes nomas 

pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi un noslēgt zemes nomas līgumus, nosakot, ka nomas 

maksa maksājama no zemes nomas tiesību iegūšanas dienas, t.i. no 2012.gada 1.janvāra. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.         Nr.304/12 

 

 

Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai 

 

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

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

 

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

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā uz 

Dobeles novada pašvaldības vārda apbūvēti lauku apvidus zemesgabali: 

 

1. „Aucenieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 16,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46840010031; 

2. „Aucenieki”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

46840020030. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.         Nr.305/12 

 

Par pārrakstīšanās kļūdu labošanu Dobeles novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumos 

Nr.274/11 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un Nr.275/11 „Par zemes piekritību 

Dobeles novada pašvaldībai” 

 
 Dobeles novada pašvaldība ir konstatējusi pārrakstīšanās kļūdu Dobeles novada domes 

2014.gada 30.oktobra lēmuma Nr.274/11 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

1.7.apakšpunktā un lēmuma Nr.275/11 „Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

1.5.apakšpunktā, kuros ir nepareizi norādīts, ka zeme „Jaunpils baznīca” 0,9 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 46980010146, atrodas Annenieku pagastā, pareizi jābūt – Zebrenes 

pagastā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikto, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Labot pārrakstīšanās kļūdu Dobeles novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā 

Nr.274/11 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, aizstājot 1.7.apakšpunktā vārdu 

„Annenieku” ar vārdu „Zebrenes”. 

 

2. Labot pārrakstīšanās kļūdu Dobeles novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā 

Nr.275/11 „Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai”  aizstājot 1.5.apakšpunktā 

vārdu „Annenieku” ar vārdu „Zebrenes”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.         Nr.306/12 

 

 

Par zemes reformas pabeigšanu Dobeles novada Dobeles pilsētā 

 

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu pašvaldībai līdz 

2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par 

zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos 

noteikto darbu izpildi. 

Zemes reformas izpildes secību pilsētās noteica likuma „Par zemes reformu Latvijas 

Republikas pilsētās” 2.nodaļa (5. - 8.pants). Saskaņā ar minētā likuma 5.pantu zemes reforma 

veicama trijās kārtās. Zemes reformas pirmajā kārtā pašvaldībai bija jāpieņem zemes 

pieprasījumi no bijušajiem zemes īpašniekiem, pašreizējiem zemes lietotājiem un citiem zemes 

pieprasītājiem, kā arī jāapkopo iesniegtie zemes pieprasījumi un jāpieņem lēmumi likumā „Par 

zemes komisijām” noteiktajā kārtībā. Zemes reformas otrajā kārtā bija jāizstrādā pilsētas 

ģenerālplāns un jānodrošina nepieciešamie izejas dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai, 

jāpieņem lēmumi, tai skaitā atzinumi, par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu 

īpašumā par samaksu, kā arī jāveic zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas piespiedu 

izbeigšana. Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām bija jāpieņem lēmumi par 

zemes nodošanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes 

uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības zemes inventarizācija un jāprecizē 

pilsētas administratīvās robežas. 

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta pirmajā daļā 

noteikto, zemes reforma uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā vai novada 

pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā) ir izpildīti likuma „Par zemes reformu Latvijas 

Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi. 

Dobeles novada Dobeles pilsētā ir izpildīti visi augstāk minētie zemes reformas procesā 

veicamie darbi, līdz ar to atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta 

pirmajai daļai zemes reforma Dobeles pilsētā uzskatāma par pabeigtu. 

Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, ievērojot likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantā noteikto, ir sagatavojusi pārskatu par zemes 

reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats). 

Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma 

tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras 

noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un 

zemes banku”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas zemes kompensācijas 

un rezerves zemes fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes vienības un 

to platības, tai skaitā informācija par publiskajiem ūdeņiem. Ņemot vērā zemes vienības 

piederības statusu, informācija (dati uz 2014.gada 15.septembri) Pārskatā sadalīta septiņās 

sadaļās: 

mailto:dome@dobele.lv


1. Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma 

tiesību atjaunošanu” – sadaļā iekļautas 5 zemes vienības; 

2. Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” – sadaļā iekļautas 31 

zemes vienība, kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta fiziska persona; 

3. Zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme” – sadaļā iekļautas 153 zemes 

vienības, kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta Dobeles novada pašvaldība; 

4. Zemes vienības ar statusu „Valstij piekritīgā zeme” – sadaļā iekļautas 2 zemes vienības, 

kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta kāda no ministrijām; 

5. Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi” – sadaļā nav iekļautas zemes vienības jo Dobeles 

pilsētā nav zemes vienību ar šādu statusu; 

6. Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” – sadaļā iekļauta 1 zemes 

vienība; 

7. Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” – sadaļā iekļautas 2 zemes vienības. 

 Saskaņā ar Pārskatā sniegto informāciju Dobeles novada Dobeles pilsētas teritorijā visām 

zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu 

pilsētās” 6. un 7.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt, ka Dobeles pilsētas teritorijā ir izpildīti zemes reformas uzdevumi un pabeigts zemes 

reformas process. 

2. Apstiprināt pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu 

izpildi Dobeles novada Dobeles pilsētā (pielikumā).  

3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par 

zemes reformas pabeigšanu Dobeles novada Dobeles pilsētā.  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.         Nr.307/12 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 Skolas ielā 1, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.5 Skolas ielā 1, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā, īrnieces [..] iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 

35,5 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 [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 5 Skolas ielā 1, 

Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 35,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma 355/3384 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas un zemes (identifikācijas Nr.4672 005 0193 001 005). 

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

1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.         Nr.308/12 

 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokli Nr.3 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums Upes iela 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no 

četrstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 3956 kv.m., kadastra numurs 4652 006 0113, 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 1000 0053 3719 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.3 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā 13,6 kv.m platībā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvojamai telpai ir EUR 300,00 (trīs 

simti 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.3 Upes ielā 1, 

Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 13,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās 

kopīpašuma 136/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4652 006 0113 001 003). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 400,00 

(četri 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 

27.11.2014.         Nr.309/12 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.37 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederošā dzīvokļa Nr.37 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums Upes iela 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no 

četrstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 3956 kv.m., kadastra numurs 4652 006 0113, 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 1000 0053 3719 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.37 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā 13,8 kv.m. platībā nav izīrēts un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvojamai telpai ir EUR 300,00 (trīs 

simti 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.37 Upes ielā 1, 

Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 13,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās 

kopīpašuma 138/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4652 006 0113 001 037). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 400,00 

(četri 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 

27.11.2014.         Nr.310/12 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 17, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 24.septembrī saņemts [..], personas kods [..], 

pilnvarotās personas [..] ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 

zemesgabalu Zemgales ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals Zemgales ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā 

ar kadastra Nr.4601 011 5106 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 8868 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 725 kv.m. 
Uz zemesgabala esošās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4601 011 5106 001, 

garāžas ar kadastra apzīmējumu 4601 011 5106 002 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 4601 011 

5106 003 valdījuma tiesības pieder [..], kurš noslēdzis zemes nomas līgumu ar pašvaldību. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 2500,00 (divi 

tūkstoši pieci 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 nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu Zemgales ielā 17, Dobelē, 

Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 011 5106, 725 kv.m. platībā [..], personas kods [..]. 

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

tūkstoši euro). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.         Nr.311/12 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vītoli”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederoša  īpašuma “Vītoli”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums – zemesgabals “Vītoli”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra numuru 4660 003 0054 0,78 ha (kadastra apzīmējums 4660 003 0081) platībā un uz tā 

esošā būve - kūts reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 8691 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 2100,00 

(divi tūkstoši viens simts euro). 

  Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisija ir noteikusi nekustamā 

īpašuma “Vītoli”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā nosacīto cenu EUR 3500,00 (trīs tūkstoši 

pieci simti euro), t.sk. zemei EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro) un nedzīvojamai ēkai - kūtij EUR 

500,00 (pieci simti  euro). 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta 

trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Vītoli”, Dobeles pagastā, 

Dobeles novadā, 0,78 ha platībā un būvi ar kopējo platību 629,6 kv.m. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 3500,00 

(trīs tūkstoši pieci simti euro) t.sk. zemei EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro) un būvei – 

kūtij EUR 500,00 (pieci 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 

27.11.2014.         Nr.312/12 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederoša zemesgabala „Upmalas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Upmalas”, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra numuru 4642 002 0191 0,91 ha platībā (kadastra apzīmējums 4642 002 0168) 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.1000 0053 8765 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 2200,00 (divi 

tūkstoši divi 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 „Upmalas”, 

Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4642 002 0191, 0,91 ha platībā 

(kadastra apzīmējums 4642 002 0168). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 3000,00 (trīs 

tūkstoši 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 

27.11.2014.         Nr.313/12 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazkrimūnas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederoša zemesgabala „Mazkrimūnas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ:  

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Mazkrimūnas”, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra numuru 4672 005 0291 1,68 ha platībā reģistrēts Dobeles rajona 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 7569 

uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu, minēto zemesgabalu lieto Krimūnu pagasta 

zemnieku saimniecība “Paugurīši”. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 6500,00 (seši 

tūkstoši pieci 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 „Mazkrimūnas”, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4672 005 0291, 1,68 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 7000,00 

(septiņi tūkstoši 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 

27.11.2014.         Nr.314/12 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnpļaviņas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederoša zemesgabala „Kalnpļaviņas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu un 

KONSTATĒ:  

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Kalnpļaviņas”, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā ar kadastra numuru 4672 006 0026 1,6 ha platībā reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0053 7574 uz 

Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Saskaņā ar 2013.gada 12.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu, minēto zemesgabalu 

lieto Dobeles rajona Krimūnu pagasta zemnieku saimniecība “Gundegas”. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 6200,00 (seši 

tūkstoši divi 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 „Kalnpļaviņas”, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4672 006 0026, 1,6 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 6700,00 

(seši 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 

27.11.2014.          Nr.315/12 

 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala Pļavas iela 4, Dobelē, Dobeles novadā (kadastra Nr.4601 007 2813), 1476 

kv.m. platībā, izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 7000,00 euro. 

 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.14 “Ziedugravās 7”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra Nr.4680 900 0176, 42,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 427/12518 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, 

izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par nosolīto cenu 1250,00 euro, nosakot 

pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 30.jūnijam. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.          Nr.316/12 

 

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 Dārza ielā 13, 

Kaķenieki, Annenieku pagastā, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2014.gada 30.marta 

kopsapulces lēmumu un Skolas ielā 24, Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2013.gada 

12.augusta kopsapulces lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT dzīvojamās mājas Dārza ielā 13, Kaķenieki, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, kas sastāv 24 dzīvokļu īpašumiem, to sastāvā ietilpstošās zemes 0,3260 ha 

platībā, pārvaldīšanas tiesības mājas apsaimniekošanas biedrībai „Dārza iela nr.13”, reģ. 

Nr.40008221303. 

2. UZDOT pašvaldības izpilddirektoram sagatavot un pašvaldības vārdā parakstīt 

dzīvojamās mājas Dārza ielā 13, Kaķenieki, Annenieku pagastā, Dobeles novadā 

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3. NODOT dzīvojamās mājas Skolas ielā 24, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv 56 

dzīvokļu īpašumiem, to sastāvā ietilpstošās zemes 1384 kv.m., un īpašumam piegulošās 

publiskā lietošanā esošās teritorijas 2204 kv.m. platībā, pārvaldīšanas tiesības biedrībai 

„Skolas 24”, reģ.Nr.40008212724. 

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

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Skolas ielā 24, Dobelē, Dobeles novadā 

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.          Nr.317/12 

Par atļauju savienot amatus  

 

Anita Veltensone, p.k.[..], 2014.gada 11.novembrī lūgusi Dobeles novada domei atļauju 

savienot Dobeles novada bāriņtiesas locekles amatu ar dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes 

priekšsēdētājas amatu. 

Dome konstatē: 

2013.gada 26.septembrī Anita Veltensone tika ievēlēta par Dobeles novada bāriņtiesas 

locekli. Bāriņtiesu likuma 23.pantā noteikti gadījumi, kuros bāriņtiesas loceklis vienpersoniski ir 

tiesīgs pieņemt lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, bērna izņemšanu no 

aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas, bērna izņemšanu no 

audžuģimenes. Tādejādi Anita Veltensone, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajā daļā noteiktajam, ir valsts amatpersona, kura, pildot 

amata pienākumus pašvaldības institūcijā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīga izdot 

administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas 

attiecībā uz personām, kas neatrodas viņas tiešā vai netiešā pakļautībā. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [..] dzīvokļu īpašnieki iecerējuši dibināt dzīvokļu 

īpašnieku biedrību, kura dzīvokļu īpašnieku vārdā pildīs Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā 

noteiktos uzdevumus, uzdodot Anitai Veltensonei par atlīdzību pildīt valdes priekšsēdētājas 

amatu. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesiskajās attiecībās, saskaņā ar Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likumu, piemērojami Civillikuma noteikumi par pilnvarojuma līgumu. 

Tādejādi dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājas pienākumu pildīšana ir amats 

komercsabiedrībā. 

Bāriņtiesai un dzīvokļu īpašnieku biedrībai normatīvos aktos noteiktās funkcijas ir 

atšķirīgas. Bāriņtiesa neslēgs līgumus ar dzīvokļu īpašnieku biedrību, savukārt dzīvokļu 

īpašnieku biedrība nebūs bāriņtiesas darījumu partnere. Tādejādi bāriņtiesas locekles amata 

savienošana ar dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājas amatu  neradīs interešu 

konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā daļā, 7.panta sestās daļas 3. un 4.punktā 

noteiktajam, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildei, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta attiecīgā rakstveida atļauja. 

 

Ievērojot augstākminēto, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 4. un 23.pantu, Dzīvokļa 

īpašuma likuma 16. un 17.pantu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 2. un 5.pantu, likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.panta pirmo 

daļu, 7.panta sestās daļas 3. un 4.punktu un 8.
1 

pantu, Dobeles novada dome, NOLEMJ: 

ATĻAUT Anitai Veltensonei, p.k.[..], savienot bāriņtiesas locekles amata pienākumu 

pildīšanu ar dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājas amatu. 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.11.2014.          Nr.318/12 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 
 

 Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos 

Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44.punktā, Civillikuma 

1895.pantā un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā noteikto, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

UZDOT novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai norakstīt no bilances sekojošus 

bezcerīgos debitoru parādus: 

 

1.Sakarā ar uzņēmumu likvidāciju: 

1.1. SIA ”VĀCELE”, Reģ.Nr.40103154337, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 

36,02 (pamatparāds EUR 22,85, nokavējuma nauda EUR 13,17); 

1.2. Paju sabiedrība ”Jaunbērze”, Reģ.Nr.45103000860, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds EUR 278,58 (pamatparāds EUR 248,44, nokavējuma nauda EUR 30,14). 

 

2. Sakarā ar personu nāvi:  

2.1. [..], p.k.[..]: 

- zemes nomas maksa EUR 2,76; 

- nekustamā īpašuma nodoklis EUR 14,22 (pamatparāds EUR 14,22, nokavējuma nauda 

EUR 9,34); 

2.2. [..], p.k.[..]: 

- nekustamā īpašuma nodoklis EUR 83,60 (pamatparāds EUR 41,80, nokavējuma nauda 

EUR 41,80); 

2.3. [..], p.k.[..]: 

- zemes nomas maksa EUR 26,37; 

- nekustamā īpašuma nodoklis (Naudītes ūdenskrātuve) EUR 1,74 (pamatparāds EUR 

1,31, nokavējuma nauda EUR 0,43); 

2.4.[..], p.k.[..]: 

- nekustamā īpašuma nodoklis EUR 38,02 (pamatparāds EUR 28,34, nokavējuma nauda 

EUR 9,68). 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.11.2014.          Nr.319/12 

 

 

Par naudas balvu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem 

 un treneriem 2014.gadā 

 
 

 Saskaņā ar Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.52/2 apstiprināto 

nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanas kārtību Dobeles novada sportistiem”, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

PIEŠĶIRT naudas balvas Dobeles novada sportistiem un treneriem saskaņā ar sarakstu 

„Naudas balvas Dobeles novada sportistiem un treneriem 2014.gadā” [..]. 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

 

27.11.2014. Nr.320/12 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18_„Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu 

 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 

Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” (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 27.novembra 

lēmumu Nr.320/12 

 

 

2014.gada 27.novembra      Saistošie noteikumi Nr.18 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” 

  

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  

 palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu  un  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu  

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi  

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  

17.punktu un 19.4.apakšpunktu 

 

  

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt saistošo noteikumu 4.
1
 punktā skaitli „1422,87” ar skaitli „1430,00”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.
2
 punktu jaunā redakcijā: 

„4.
2 

Ja ģimenei (personai) īpašums pieder ilgāk par 12 mēnešiem un tā veic kredītmaksājumus, 

izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ienākumu summu samazina par Ministru kabineta 

noteikto ienākumu apmēru, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu”. 

 

3.Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu jaunā redakcijā: 

„6. Trūcīga ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz 

katru ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto ienākumu apmēru, kuru 

nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu”. 

  

4. Aizstāt saistošo noteikumu 7.punktā skaitli „179,28” ar skaitli „180,00”. 

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 14.3.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

„14.3.vientuļiem pensionāriem un vientuļām personām ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku, 

vienatnē dzīvojošajiem pensionāriem vai vienatnē dzīvojošajām personām ar invaliditāti, kurām 

ienākumu apmērs nepārsniedz 205,00 euro mēnesī.” 

 

6. Izteikt saistošo noteikumu 15.3.apakšpunktu jaunā redakcijā: 
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„15.3.vientuļiem pensionāriem un vientuļām personām ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku, 

vienatnē dzīvojošajiem pensionāriem vai vienatnē dzīvojošajām personām ar invaliditāti, kurām 

ienākumu apmērs nepārsniedz 205,00 euro mēnesī – 12,00 euro mēnesī”. 

  

7. Aizstāt saistošo noteikumu 19.punktā skaitli „711,44” ar skaitli „712,00”. 

 

8. Aizstāt saistošo noteikumu 20.punktā skaitli „256,12” ar skaitli „300,00”. 

 

9. Aizstāt saistošo noteikumu 24.punktā skaitli „21,34” ar skaitli „22,00”. 

 

10. Aizstāt saistošo noteikumu 26.punktā skaitli „42,69” ar skaitli „43,00”. 

 

11. Aizstāt saistošo noteikumu 29.punktā skaitli „85,37” ar skaitli „86,00” un skaitli „170,74” ar 

skaitli „172,00”. 

 

12. Aizstāt saistošo noteikumu 38.punktā skaitli „28,46” ar skaitli „30,00”. 

 

13.Aizstāt saistošo noteikumu 42.1.apakšpunktā skaitli „128,06” ar skaitli „130,00” un skaitli 

„213,43” ar skaitli „215,00”. 

 

14.Aizstāt saistošo noteikumu 42.2.apakšpunktā skaitli „249,00” ar skaitli „250,00”. 

 

15. Aizstāt saistošo noteikumu 42.3.apakšpunktā skaitli „64,03” ar skaitli „65,00” un skaitli 

„106,72” ar skaitli „110,00”. 

 

16. Aizstāt saistošo noteikumu 44.1.apakšpunktā skaitli „142,29” ar skaitli „145,00”. 

 

17. Aizstāt saistošo noteikumu 44.2.apakšpunktā skaitli „142,29” ar skaitli „145,00”. 

 

18. Svītrot saistošo noteikumu 53.15.apakšpunktu. 

 

19. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 55.punktu šādā redakcijā: 

„55. 2015.gadā, veicot pašvaldības iedzīvotāju materiālā stāvokļa izvērtēšanu saistošo noteikumu 

VII un VIII nodaļā noteikto pabalstu piešķiršanai, par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav 

uzskatāmi nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 8000,00 euro, kā arī 

kustamā reģistrētā manta”. 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 



Saistošo noteikumu Nr.18 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 

26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15. „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” izdarīti, lai  

noapaļotu noteiktos pabalstu apmērus līdz pilniem euro, 

vienlaikus precizētas vairāku punktu normas. Tiek noteikta 

ienākumu izvērtēšanas kārtība VII un VIII nodaļā noteikto 

pabalstu piešķiršanai 2015.gadā. 

 

2.Īss projekta satura izklāsts 

Precizētas saistošo noteikumu 4.
2 

un 6.punkta, kā arī 14.3. un 

15.3.apakšpunktu normas. 

Noapaļoti pabalstu apmēri uz augšu līdz pilnam euro, 

vienlaikus vairāku pabalstu apmērus nedaudz palielinot. 

Saistošie noteikumi papildināti ar jaunu normu, kas nosaka, 

ka 2015.gadā, veicot pašvaldības iedzīvotāju materiālā 

stāvokļa izvērtēšanu saistošo noteikumu VII un VIII nodaļā 

noteikto pabalstu piešķiršanai, par īpašumu šo noteikumu 

izpratnē nav uzskatāmi nekustamie īpašumi, kuru kopējā 

kadastrālā vērtība nepārsniedz 8000,00 euro, kā arī kustamā 

reģistrētā manta. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

Plānotā budžeta ietvaros. 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav attiecināms  

 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

 

Nav attiecināms. 

  

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Nav attiecināms.. 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.11.2014. Nr.321/12 

 

Par projekta „Pārtikas ražošanas nozares speciālistu apmācības ”  

iesnieguma iesniegšanu 

  

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

kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē 

„Arodapmācības”” 15.7.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra projekta 

„Pārtikas ražošanas nozares speciālistu apmācības” (turpmāk – projekts) iesnieguma iesniegšanu 

pasākumam „Arodapmācības un informācijas pasākumi” apakšaktivitātē „Nozares speciālistu 

līmeņa mācību organizēšana” ar kopējo projekta finansējumu 5700,00 EUR, t.sk. Eiropas 

Savienības fondu finansējums sastāda 5450,00 EUR (100% no kopējām attiecināmām projekta 

izmaksām), pašvaldības finansējums 250 EUR (PVN izmaksas). 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

priekšfinansējumu 5700,00 EUR apmērā no Dobeles novada pašvaldības 2015.gada budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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