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Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētāja vietnieks ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

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

ALDIS CĪRULIS, VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE, EDĪTE 

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

PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, 

IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: SARMĪTE DUDE: iemesls – atvaļinājums  

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas vadītāja 

LŪCIJA NARTIŠA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, 

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja LAILA ŠEREIKO, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE JĀKOBSONE, Izglītības 

pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO, datortīklu administrators GINTS DZENIS 

 

Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā  1 papildus 

jautājumu „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”. 

Deputāti priekšlikumu atbalsta. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina balsot par papildus jautājuma „Par izsoles 

rezultātu apstiprināšanu” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā. 

 

Deputāti ar 16 balsīm PAR - (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” domes sēdes darba kārtībā. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 
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Darba kārtība: 

 

1.(167/8) 
Par nekustamā īpašuma “Ziedu piens” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

2.(168/8) 
Par nekustamā īpašuma “Kalna Oši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

3.(169/8) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Sila Neilandi” un 

Ausmaņa iela 4E Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā robežu 

pārkārtošanai 

4.(170/8) 
Par nekustamā īpašuma Lazdu iela 9 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

5.(171/8) Par nekustamā īpašuma “Kārlīši” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

6.(172/8) Par nekustamā īpašuma “Pīlādži” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

7.(173/8) 
Par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

8.(174/8) Par nekustamā īpašuma „Čiekuri” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

9.(175/8) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

10.(176/8) 
Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Jauniešu izglītības un 

iniciatīvu centrs “Saspraude”” 

11.(177/8) Par medību tiesību nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai “Zebrene” 

12.(178/8) 
Par grozījumu Dobeles novada domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.83/4 “Par 

izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

13.(179/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Krasta ielā 4, Dobelē,  

Dobeles novadā atsavināšanu 

14.(180/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

15.(181/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.46 Bērzes ielā 11, Dobelē, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

16.(182/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

17.(1838) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 14 Jaunbērzē, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

18.(184/8) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dūmeņi” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

19.(185/8) 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Dobeles 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

20.(186/8) 
Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles namsaimnieks” 

pamatkapitālā 

21.(187/8) 
Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie 

pakalpojumi” pamatkapitālā 

22.(188/8) 
Par 2015.gada neto ieņēmumu sadali no zemesgabala - karjera “Grantiņi” 

izmantošanas 

23.(189/8) Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

24.(190/8) 
Par grozījumu Dobeles novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumā Nr.163/7 “Par 

aizņēmumu Valsts kasē” 

25.(191/8) 
Par projekta iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” 

iesniegšanu 

26.(192/8) Par grozījumiem Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā 



27.(193/8) Par grozījumiem Dobeles Mūzikas skolas nolikumā 

28.(194/8) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma „Ziedu piens” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ziedu piens” Dobeles pagastā 9,06 ha platībā 

sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.167/8 pielikumā) 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Oši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Oši” Dobeles pagastā 6,31 ha platībā 

sadalīšanai trijās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.¹ panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.168/8 pielikumā) 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Sila Neilandi” un 

Ausmaņa iela 4E  Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Sila Neilandi” un Ausmaņa ielā 4E Jaunbērzes 

pagastā zemes vienību robežu pārkārtošanai. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.¹ panta pirmo daļu un 19.panta otro daļu, 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.169/8 pielikumā) 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma Lazdu iela 9 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

Lazdu iela 9 Auru pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

Nr.170/8 pielikumā) 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Kārlīši” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Kārlīši” Auru pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

Nr.171/8 pielikumā) 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Pīlādži” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Pīlādži”, Auru pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

Nr.172/8 pielikumā) 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām, sadalīšanu divos 

atsevišķos īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

Nr.173/8 pielikumā) 

 

8. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

“Čiekuri” Auru pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām, sadalīšanu trijos atsevišķos 

īpašumos. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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



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

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

Nr.174/8 pielikumā) 

 

9. 

 Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Stūrīši” Auru pagastā zemes vienībai 1,79 ha platībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.175/8 pielikumā) 

 

10. 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Jauniešu izglītības un iniciatīvu 

centrs “Saspraude”” 

 

  ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemesgabalu  Zaļā 

ielā 60A, Dobelē un “Parks” Bērzē, Bērzes pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz 10 

gadiem sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs 

“Saspraude””.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāte SARMĪTE LUCAUA uzdod jautājumu, atbildi sniedz AUDSTRA APSĪTE 

Izsakās deputāts VIESTURS REINFELDS. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

5.panta otrās daļas 4.
1 

punktu un 5.panta sesto daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.176/8 pielikumā) 

 

11. 

           Par medību tiesību nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai “Zebrene” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par medību tiesību 

nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai “Zebrene” 29 pašvaldībai piekritīgajos 

zemesgabalos Zebrenes pagastā uz pieciem gadiem, nosakot medību tiesību lietotāja 

pienākumus. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Medību likuma 

1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi“ 

13. un 14.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.177/8 pielikumā) 

 

12. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr. 83/4 “Par izsoles 

rezultātu apstiprināšanu” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījumu izdarīšanu 

novada domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.83/4 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, 

svītrojot lēmuma trešo punktu, jo nekustamā īpašuma Priežu ielā 15 pircējs noteiktajā termiņā 

nav noslēdzis pirkuma līgumu un samaksājis pirkuma maksu.. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā 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 31.panta pirmajā daļā 

noteikto, ja nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par 

nenotikušu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.178/8 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Krasta ielā 4, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Nr.16 Krasta ielā 4, Dobelē 63,2 kv.m. platībā 

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

maksu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.179/8 pielikumā) 

 

 

 



14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē 46,6 kv.m. platībā 

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

maksu, atceļot domes 2015.gada 28.maija lēmumu Nr.125/6. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka viedokli un  ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

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

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

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.180/8 pielikumā)  

 

15. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.46 Bērzes ielā 11, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.46 Bērzes ielā 11, Dobelē 46,2 kv.m. platībā 

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

maksu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.181/8 pielikumā)  

 

16. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Skolas ielā 3, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.12 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā 39,7 

kv.m. platībā atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļa īrniekam par Īpašuma konversijas komisijas 

noteikto pirkuma maksu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



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

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

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

novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

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

 

17. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 14, Jaunbērzē, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemesgabala Ausmaņa iela 14, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā 4,1797 ha 

platībā atsavināšanu, pārdodot to juridiskajai personai, kuras tiesiskajā valdījumā atrodas uz 

zemesgabala esošās piecas  ražošanas ēkas, par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma 

maksu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

Nr.183/8 pielikumā) 

 

18. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dūmeņi” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemesgabala “Dūmeņi”  Zebrenē,  Zebrenes pagastā 0.408 ha platībā un uz 

tā esošās nedzīvojamās ēkas – katlu mājas  267,7 kv.m platībā pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot 

pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt 

nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 21.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

pirmo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.184/8 pielikumā) 

 

 

 

 

 



19. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Dobeles  

novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Dobeles novada 

pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

 

ZIŅO  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par grozījumu izdarīšanu 

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

nolikums” 1.pielikumā, svītrojot ierakstu par dalību SIA “Kaķenieku ambulance”, jo pašvaldība 

ir atsavinājusi tai piederošās kapitāla daļas SIA “Kaķenieku ambulance”.  

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 22.jūlijā un apstiprināta 

tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

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

Nr.185/8 pielikumā) 

 

20. 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu 

SIA „Dobeles  namsaimnieks” pamatkapitālā 

 

ZIŅO  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Silakalnu karjers” Bikstu pagastā 10,93 ha platībā ieguldīšanu SIA 

“Dobeles namsaimnieks” pamatkapitālā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  2015.gada 21.jūlijā un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 22.jūlijā, abās komitejās apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.186/8 pielikumā) 

 

21. 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles  komunālie 

pakalpojumi” pamatkapitālā 

 

 ZIŅO  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Grantiņi” Naudītes pagastā 1,46 ha platībā ieguldīšanu SIA “Dobeles 

komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  2015.gada 21.jūlijā un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 22.jūlijā, abās komitejās apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

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

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.187/8 pielikumā) 

 

22. 

Par 2015.gada neto ieņēmumu sadali no zemesgabala - karjera “Grantiņi” izmantošanas 

 

ZIŅO  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

lēmuma projektu, kurš nosaka gūto neto ieņēmumu sadalīšanu no pašvaldībai piederošā 

zemesgabala karjera „Grantiņi” Naudītes pagastā izmantošanas laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 

1.jūlijam. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS izsaka priekšlikumu labot lēmuma projekta 1.2. 

apakšpunkta formulējumu, ņemot vērā iepriekš pieņemto lēmumu par nekustamā īpašuma   

„Grantiņi” ieguldīšanu SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā. 

Izpilddirektors AGRIS VILKS iesaka precizēt 1.1. un 1.2. apakšpunktu redakciju un 

lēmuma projekta 2.punktu izteikt šādā redakcijā “Noteikt, ka SIA „Dobeles namsaimnieks” 1.1. 

apakšpunktā minēto summu pārskaita Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kontā, 1.2. 

apakšpunktā minēto summu pārskaita SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” kontā 30 darba 

dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas”.  

Deputāts VIESTURS REINFELDS piekrīt izteiktajām korekcijām lēmuma projektā un 

atbalsta izpilddirektora AGRA VILKA precizētā lēmuma projekta formulējuma apstiprināšanu. 

Citu jautājumu un ierosinājumu deputātiem nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka viedokli par redakcionālu grozījumu 

izdarīšanu lēmuma projektā un  ierosina balsot par precizēta lēmuma projekta apstiprināšanu. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada 

dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

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

 

23. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

ZIŅO  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par dāvinājuma  

(ziedojuma) pieņemšanu, ievērojot 2015.gada 26.februārī noslēgto nodomu protokolu par 

Dobeles novada pašvaldības un SIA „Latvi Dan Agro” sadarbību ceļa posmu  Druvas - Saulstari 

C-36 posma no piketa 0+00 līdz piketam 4+30, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā pārbūvei. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 22.jūlijā un apstiprināta 

tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1915.pantu un 1928.pantu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, 

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

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

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

 

 

 



24. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumā Nr.163/7 “Par 

aizņēmumu Valsts kasē” 

 

   ZIŅO  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu 

izdarīšanu novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumā Nr.163/7 „Par aizņēmumu Valsts kasē“, 

pēc Valsts kases ieteikuma grozot aizņēmuma mērķa formulējumu lēmuma 1.punktā. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 22.jūlijā un apstiprināta 

tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un 

finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam” un Ministru 

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

galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.190/8 pielikumā) 

 

25. 

Par projekta iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” iesniegšanu 

 

ZIŅO  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta 

iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta 

izsludinātā atklāta projektu konkursa Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 

attīstībā”, informē par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  2015.gada 21.jūlijā un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 22.jūlijā, abās komitejās apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS izsakās par vārdu “Lauku atbalsta dienesta 

finansējums” nomainīšanu ar vārdiem “publiskais finansējums” 1.punktā un jautā, ar kādu mērķi 

projektā ielikti 3 tajā minētie zemesgabali, kādas ir zemesgabalu platības, vai tie tiek iznomāti, 

norāda uz zemesgabala “Jaundēliņi” atrašanās vietu prom no Apguldes ezera, kas var radīt 

problēmas projekta finansējumā. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi par meliorācijas sistēmu pārbūves nepieciešamību 

projektā minētajos pašvaldības zemesgabalos, kas veicinās šo īpašumu kvalitatīvu izmantošanu 

ilgtermiņā, informē, ka tika izvērtētas visā novadā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 

kurās augsnes ir pārmitras, ka galvenajos lauksaimniecības darbības periodos augsnes cieš no 

pārlieka mitruma un nav tehnoloģiski piemērotas mehānismu darbībai. Zemesgabals 

“Jaundēliņi”, kura platība ir  27,95 ha, nav iznomāts, tāpēc ir nepieciešams paaugstināt zemes 

izmantošanas efektivitāti, lai būtu ieinteresētība no nomniekiem. Paskaidro, ka lauku attīstības 

programmā ir nosacījumi par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu iekļaušanu, bet nav 

nosacījuma, ka visiem zemesgabaliem jāatrodas kopā. 

Deputāts IVARS CIMERMANIS jautā, kādi būs tālākie šo zemju izmantošanas mērķi un 

atgādina, ka 2013.gadā, kad sākās Apguldes profesionālās vidusskolas reorganizācija, tika lemts 

par parku un skvēru izveidošanu Apguldes ezera krastos un tā tuvumā, uzskata, ka atjaunojot 

lauksaimniecības zemi, ezera izmantošanas plāniem var tikt nodarīts kaitējums. 

Domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS paskaidro, ka, lai vērtētu, kā šo zemi 

izmantos, tā vispirms ir jāsakārto, pirmais – ar melioratīviem pasākumiem jālikvidē pārmitruma 



apstākļi augsnē, tāpēc tagad ir jāpieņem lēmums par lauksamniecībā izmantojamās zemes 

uzlabošanu, nevis par tās turpmāko izmantošanu. 

Viedokli izsaka deputāts VIKTORS EIHMANIS. 

Citu jautājumu un priekšlikumu deputātiem nav. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS izsakās par domes atbildību, pieņemot lēmumus par  

pašvaldības mantas apsaimniekošanu, kā arī paziņo par nepiedalīšanos balsojumā. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru 

kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos 

aktīvos”” 57.6.punktu un ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam 

noteikto rīcības virziena „Vide un kultūrvēsturiskais mantojums” uzdevumu „Nodrošināt dabas 

un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu 

izmantošanu” (R3.21. „Sekmēt racionālu pašvaldības īpašumā esošo lauksaimniecības zemju 

izmantošanu”, „Veikti meliorācijas darbi”), Dobeles novada dome ar 12 balsīm PAR – 

(I.AUDERS, Z.BERGS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), 

PRET – 2 (E.GAIGALIS,  I.CIMERMANIS),  ATTURAS – 1 (K.ĻAKSA), NEBALSO – 1 

(V.REINFELDS), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.191/8 pielikumā) 

 

26. 

Par grozījumiem Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā 

 

ZIŅO  Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par sagatavoto grozījumu 

projektu Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 22.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un Profesionālās izglītības 

likuma 15.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.192/8 pielikumā) 

 

27. 

Par grozījumiem Dobeles Mūzikas skolas  nolikumā 

 

ZIŅO  Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO par sagatavoto grozījumu 

projektu Dobeles  Mūzikas skolas nolikumā. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 22.jūlijā un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un Profesionālās izglītības 

likuma 15.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

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

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

(Lēmums Nr.193/8 pielikumā) 

 



28. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par 2015.gada 

22.jūlijā notikušās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem un lūdz tos 

apstiprināt. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA uzdod jautājumu par 3.punkta redakciju. 

AUSTRA APSĪTE atbild. 

Citu jautājumu deputātiem nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, 

E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

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

 

 

Sēde slēgta plkst.15.00 

 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2015.gada 27.augustā, plkst.14.00 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(03.08.2015.) 

 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(03.08.2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.167/8 

 

Par nekustamā īpašuma „Ziedu piens” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 20.jūlijā saņemto SIA „Ziedi JP”, 

reģistrācijas Nr.45101000230, juridiskā adrese „Ziedi 1”, Auru pagasts, Dobeles novads, valdes 

locekļa Jura Pilvera  iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Ziedu piens ” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 46600010198 9,06 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes 

ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

      

      Nekustamais īpašums „Ziedu piens”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660 

001 0271, (turpmāk arī – īpašums „Ziedu piens”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4660 001 0198 9,06 ha platībā 2014.gada 22.jūlijā reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000494317 uz SIA „Ziedi JP” vārda.        

 

Īpašnieks vēlas sadalīt īpašuma „Ziedu piens” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4660 001 0198 9,06 ha platībā divās zemes vienībās. 

Īpašuma „Ziedu piens” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles 

novada pašvaldības būvvaldes 2015.gada 18.jūnijā sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2015.gada 10.jūlijā 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 nekustamā īpašuma 

„Ziedu piens” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 

001 0198. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai (1) ar platību 4,86 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

mailto:dome@dobele.lv


2.2. zemes vienībai (2) ar platību 4,20 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai (1) ar platību 4,86 ha:  

3.1.1.7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju – 0,03 ha;  

3.1.2.7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0.19 ha;  

 

3.2. zemes vienībai (2) ar platību 4,20 ha:  

3.2.1. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0.01 ha un 0.01 ha; 

3.2.2. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar normālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem – 0.38 ha; 

3.2.3. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0,13 ha un 0,60 ha  

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.168/8 

 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Oši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 20.jūlijā saņemto SIA „Ziedi JP”, 

reģistrācijas Nr.45101000230, juridiskā adrese „Ziedi 1”, Auru pagasts, Dobeles novads, valdes 

locekļa Jura Pilvera  iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Kalna Oši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4660 001 0232 6,31 ha platībā sadalīšanai trīs zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības 

projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

      

Nekustamais īpašums „Kalna Oši”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660 

001 0191, (turpmāk arī – īpašums „Kalna Oši”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 4660 001 0190 47,5 ha platībā un 4660 001 0232 6,31 ha platībā 2013.gada 

14.novembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.183 uz SIA „Ziedi JP” vārda.        

Īpašnieks vēlas sadalīt īpašuma „Kalna Oši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4660 

001 0232 trīs zemes vienībās. 

Īpašuma „Kalna Oši” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles 

novada pašvaldības būvvaldes 2015.gada 18.jūnijā sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2015.gada 10.jūlijā 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 nekustamā īpašuma 

„Kalna Oši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 001 

0232. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai (1) ar platību 4,46 ha – kods 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve; 

2.2. zemes vienībai (2) ar platību 0,45 ha – kods 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve; 
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2.3. zemes vienībai (3) ar platību 1,40 ha – kods 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus 

3.1. zemes vienībai (1) ar platību 4,46 ha:  

3.1.3.7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar normālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem – 0,03 un 0,07 ha.  

3.1.4.7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju – 0,01 ha, 0,00 un 0,00 ha, 0,03 ha, 0,03 ha, 0,01 ha, 0,00 ha;  

3.1.5.7312050500– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu 

transformatoru apakšstaciju – 0,00 ha; 

3.1.6.7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,02 ha; 

3.1.7.7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas 

līdz 2 m dziļumam – 0,16 ha, 0,01 ha, 0,09 ha, 0,01 ha, 0,00 ha;  

3.1.8.7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas 

vadu – 0.25, 0,00 un 0,01 ha, 0,03 ha un 0,03 ha; 

3.1.9.7312010201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas 

spiedvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumam – 0,04 ha, 0,04 ha;  

3.1.10. 7311090700 – stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,03 ha  

3.1.11. 7312080101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar 

spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 0,00 ha;  

3.1.12. 7312020500 – drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās 

ogļūdeņraža gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju – 0.04 ha ; 

3.1.13. 731206000 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes 

siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi – 0,01 ha;  

3.1.14. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem 

un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0,11 ha. 

3.2. zemes vienībai (2) ar platību 0,45 ha:  

3.2.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

kabeļu līniju – 0,00 ha, 0,00 ha;  

3.2.2. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas 

atrodas līdz 2 m dziļumam – 0.00 ha, 0.00 ha;  

3.2.3. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas 

vadu – 0.09 ha;  

3.2.4. 731206000 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, 

siltumapgādes iekārtu un būvi – 0.00 ha, 0.0 ha; 

3.3. zemes vienībai (3) ar platību 1,40 ha:  

3.3.1. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar normālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem – 0,34 ha;  

3.3.2. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

kabeļu līniju – 0,02 ha;  

3.3.3. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,00 ha;  

3.3.4. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas 

atrodas līdz 2 m dziļumam – 0,05 ha;  

3.3.5. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas 

vadu – 0.12 ha;  

3.3.6. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0.32 ha;  

 



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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.169/8 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Sila Neilandi” un 

Ausmaņa iela 4E  Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 20.jūlijā saņemto [..], dzīvo [..], 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Sila Neilandi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0701 un Ausmaņa ielā 4E zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4668 003 0704 Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai un robežu 

pārkārtošanai, un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

Nekustamais īpašums „Sila Neilandi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 

4668 003 0170, (turpmāk arī – īpašums „Sila Neilandi”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4668 003 0701, ar kopējo platību 53,90 ha 1997.gada 13.novembra 

reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.189 

uz [..] vārda. 

    Nekustamais īpašums „Ausmaņa iela 4E”, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra Nr. 4668 003 0709, (turpmāk arī – īpašums „Ausmaņa iela 4E”), kas sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0704, ar kopējo platību 0,2454 ha 2014.gada 

14.augusta reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr. 100000535790 uz [..] vārda. 

   [..] vēlas sadalīt īpašuma „Sila Neilandi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4668 003 

0701 sešos zemes gabalos: 22,4 ha , 20,0 ha, 5,2 ha, 4,7 ha, 1,4 ha un 0,20 ha platībā un atdalīto 

zemes gabalu 0,20 ha platībā pievienot blakus esošai īpašuma „Ausmaņa iela 4E” zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0704.  

Īpašuma „Sila Neilandi” un Ausmaņa iela 4E zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta 

saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2015.gada 18.jūnija sēdes lēmumu. Zemes 

ierīcības projektu izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2015.gada 14.jūlijā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.¹ panta pirmo 

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

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

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

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

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

 

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

„Sila Neilandi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0701 un Ausmaņa ielā 4E 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0704.   

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
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2.1. zemes vienībai (1) ar platību 22,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

 2.2. zemes vienībai (2) ar platību 20,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.3. zemes vienībai (3) ar platību 5,2 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība;  

2.4. zemes vienībai (4) ar platību 4,7 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība. 

2.5. zemes vienībai (5) ar platību 1,4 ha – kods 1002 – noliktavu apbūve; 

2.6. zemes vienībai (6) ar platību 0,4454 ha – kods 1002 – noliktavu apbūve. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai (1) ar platību 22,4 ha:  

3.1.1. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,02 ha un 0,04 ha; 

3.1.2. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,6 ha un 0,6 ha. 

 

3.2. zemes vienībai (2) ar platību 20,0 ha:  

3.2.1. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar normālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem – 0,3 ha;  

3.2.2. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,6 ha un 0,7 ha. 

 

3.3. zemes vienībai (3) ar platību 5,2 ha - 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar normālo 

spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,1 ha.  

 

3.4. zemes vienībai (4) ar platību 4,7 ha - 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču 

regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves 

un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs – 0,2 ha. 

 

3.5. zemes vienībai (5) ar platību 1,4 ha:  

3.5.1. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar normālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem – 0,2 ha;  

3.5.2. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha.  

 

3.6. zemes vienībai (6) ar platību 0,4454 ha:  

3.6.1. 7312050500 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu 

transformatoru apakšstaciju – 0,0013 ha;  

3.6.2. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

kabeļu līniju – 0,0012 ha; 

3.6.3. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu 

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

0,0156 ha. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 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 

 

30.07.2015.            Nr.170/8 

 

Par nekustamā īpašuma Lazdu iela 9 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 27.jūnijā Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma Lazdu ielā 9, 

Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums Lazdu iela 9) 

sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums Lazdu iela 9, kadastra numurs 4646 008 0096 ar kopplatību 1,6 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 1000 0022 6451 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums Lazdu iela 9 sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4646 008 0096 ar platību 0,8 ha un 4646 008 0097 ar 

platību 0,8 ha. 

Nekustamā īpašuma Lazdu iela 9 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Lazdu iela 9 divos atsevišķos īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu Lazdu iela 9 Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā 

divos atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0096 daļai 0,3 ha platībā – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un daļai 0,5 ha platībā – 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); 

 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0097 0,8 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 

 

30.07.2015.            Nr.171/8 

 

Par nekustamā īpašuma “Kārlīši” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 8.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto SIA “Baltijas Meži AB”, reģistrācijas Nr.40103279083, juridiskā adrese: Ādažu iela 24, 

Bukulti, Garkalnes novads, pilnvarotās personas Daiņa Kudora, personas kods [..], dzīvo [..], 

iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kārlīši” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

nekustamais īpašums „Kārlīši”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Kārlīši”, kadastra numurs 4646 005 0020 ar kopplatību 19,4 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 401 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Kārlīši” sastāv no divām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: 4646 001 0043 ar platību 7,8 ha un 4646 005 0020 ar platību 11,6 ha. 

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

darbība ir mežsaimniecība. 

2015.gada 6.jūlijā pie Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Irīnas Birznieces 

noslēgtajā pirkuma līgumā norādīts, ka nekustamā īpašuma “Kārlīši” viena zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 4646 001 0043 tiek pārdota SIA “Baltijas Meži AB”, līdz ar to 

nekustamais īpašums „Kārlīši” tiek sadalīts divos atsevišķos īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu “Kārlīši” Auru pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0043 7,8 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 0050020 11,6 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā 

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 

 

30.07.2015.            Nr.172/8 

 

Par nekustamā īpašuma “Pīlādži” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 13.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma “Pīlādži” Auru 

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

Nekustamais īpašums „Pīlādži”, kadastra numurs 4646 003 0054 ar kopplatību 40,2 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 186 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Pīlādži” sastāv no trijām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: 4646 003 0054 ar platību 3,0 ha, 4646 003 0055 ar platību 23,4 ha un 

4646 003 0100 ar platību 13,8 ha. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Pīlādži” divos atsevišķos īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu “Pīlādži” Auru pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 003 0054 3,0 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4646 003 0055 23,4 ha platībā un 4646 003 0100 

13,8 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 

 

30.07.2015.            Nr.173/8 

 

Par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 21.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto SIA “Avotiņi”, reģistrācijas Nr.48503003022, juridiskā adrese: “Lejas Ozoliņi”, 

Dobeles pagasts, Dobeles novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi”, Dobeles 

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

Nekustamais īpašums „Kalna Ozoliņi”, kadastra numurs 4660 001 0061 ar kopplatību 

8,86  ha reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 86 uz SIA “Avotiņi” vārda. Nekustamais īpašums „Kalna Ozoliņi” sastāv no 

trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4660 001 0355 ar platību 6,09 ha, 4660 001 

0062 ar platību 1,71 ha un 4660 001 0063 ar platību 1,06 ha. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

SIA “Avotiņi” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Kalna Ozoliņi” divos atsevišķos 

īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu “Kalna Ozoliņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0355 6,09 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4660 001 0062 1,71 ha platībā un 4660 001 0063 

1,06 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

 

3. Īpašumu ar kadastra apzīmējumiem: 4660 001 0062 1,71 ha platībā un 4660 001 0063 1,06 ha 

platībā pievienot īpašumam “Kalnavoti”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā ar kadastra 

apzīmējumu 4660 001 0354 ar platību 5,44 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 

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 

 

30.07.2015.            Nr.174/8 

 

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

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 23.jūlijā Dobeles novada pašvaldībā 

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

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

Nekustamais īpašums „Čiekuri”, kadastra numurs 46460080233 ar kopplatību 4,29 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs 371 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Čiekuri” sastāv no trīs zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: 46460080233 ar platību 2,30 ha, 46460080237 ar platību 1,40 ha,  un 

46460080332 ar platību 0,59 ha. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Čiekuri” trīs atsevišķos īpašumos. 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Čiekuri” Auru pagastā, Dobeles novadā trīs atsevišķos 

īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460080233 2,30 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu46460080237 1,40 ha platībā– zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu46460080332 0,59 ha platībā– neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.175/8 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 2.jūlijā saņemts [..] iesniegums par zemes 

lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Stūrīši” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460060075.  

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:  

Nekustamā īpašuma „Stūrīši” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 46460060075 atrodas lauksaimniecības zemju 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: 

 

MAINĪT lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 46460060075 (platība 1,79 ha) Auru pagastā, Dobeles novadā. 

 

 

 

 

 

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 

 

30.07.2015.            Nr.176/8 

 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Jauniešu izglītības un iniciatīvu 

centrs “Saspraude”” 

 

          Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā saņemtos biedrības “Jauniešu izglītības un 

iniciatīvu centrs “Saspraude””, reģistrācijas Nr.40008102265, juridiskā adrese: Tirgus laukums 

2A, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, iesniegumus par zemesgabala Zaļā iela 60A Dobelē, 

Dobeles novadā daļas un zemesgabala “Parks” Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā daļas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā, ievērojot to, ka biedrībai “Jauniešu izglītības un iniciatīvu 

centrs “Saspraude”” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un Publiskas personas 

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

punktu un 

5.panta sesto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT uz 10 gadiem bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Jauniešu izglītības un iniciatīvu 

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

Dobele, Dobeles nov.: 

 

1.1. zemesgabala Zaļā ielā 60A Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums 4601 

012 4840) daļu 100 kv.m. platībā; 

1.2. zemesgabala “Parks” Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums 

4652 002 0243) daļu 1196 kv.m. platībā. 

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

līgumus. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                               A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.177/8 

 

Par medību tiesību nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai “Zebrene” 

  

 Izskatot Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 14.jūlijā saņemto Mednieku 

makšķernieku biedrības “Zebrene”, reģistrācijas Nr.40008097246, juridiskā adrese: „Palejas”, 

Zebrenē, Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731, valdes locekļa Jāņa Aļļa iesniegumu ar lūgumu 

par zemesgabalu medību nomas līguma slēgšanu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu un Medību likuma 1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 

2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi“ 13. un 14.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT Mednieku makšķernieku biedrībai “Zebrene”, reģistrācijas Nr.40008097246, 

juridiskā adrese: „Palejas”, Zebrenē, Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731, medību 

tiesības pašvaldībai piekritīgajos zemesgabalos Zebrenes pagastā: 

 

1.1. „Lejas Sniķeri”, 1,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980010068; 

1.2. „Mazraģi”, 3,2374 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980020059; 

1.3. „Robežas”, 5,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040049; 

1.4. „Lauks aiz novadgrāvja”, 15,9518 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040110; 

1.5. „Pretī Sprīdīšiem”, 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040111; 

1.6. „Pie Blieķiem”, 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040115; 

1.7. „Pie Jaunzemjiem”, 4,8239 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040119; 

1.8. „Pie kapiem”, 17,2273 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040120; 

1.9. „Aiz Dīķīšiem”, 13,8065 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040121; 

1.10. „Aiz Jakšpēteriem”, 1,8917 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040128; 

1.11. „Aiz Vēverīšiem”, 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040174; 

1.12. „Pie Tomaļām”, 15,865 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040183; 

1.13. „Krūmiņi”, 0,538 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040215; 

1.14. „Čakšu lauks”, 3,1929 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040216; 

1.15. „Aiz Počām”, 1,9297 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040217; 

mailto:dome@dobele.lv


1.16. „Auzāji”, 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040219; 

1.17. „Pie Lamberģiem”, 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040220; 

1.18. „Nierīšu lauks”, 1,7683 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040221; 

1.19. „Pie Rožlejām”, 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040222; 

1.20. „Pie Skujiņām”, 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040223; 

1.21. „Pie Stūraišiem”, 1,6852 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040226; 

1.22. „Smaidas”, 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040241; 

1.23. „Smaidas”, 1,2061 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040242; 

1.24. „Smaidas”, 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040243; 

1.25. „Pakalni”, 2,334 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040251; 

1.26. „Oliņas”, 1,275 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040255; 

1.27. „Oliņas”, 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040256; 

1.28. „Kauliņi”, 9,7451 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040265; 

1.29. „Pie Mārtiem”, 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 46980040273. 

 

2. NOTEIKT, ka medību tiesību lietotājam ir pienākums: 

2.1. uzturēt kārtībā robežstigas lēmuma 1.punktā minētajos zemesgabalos; 

2.2. nodrošināt medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vienlaikus īstenojot aizsardzības 

pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, ciktāl tas nav 

pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar Mednieku makšķernieku biedrību “Zebrene” līgumu 

par medību tiesību nodošanu uz pieciem gadiem. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                     A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.178/8 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr. 83/4 “Par izsoles 

rezultātu apstiprināšanu” 

 

 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmajā daļā 

noteikto, ja nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par 

nenotikušu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

GROZĪT Dobeles novada domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.83/4 “Par izsoles 

rezultātu apstiprināšanu” un svītrot 3.punktu. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                  A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.179/8 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Krasta ielā 4, Dobelē,  

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

             Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.16 Krasta ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, 

[..] [..] pilnvarotās personas [..] iesniegumu par īrētā trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 63,2 

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

vērtību EUR 7100,00 (septiņi tūkstoši viens simts 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.16 Krasta ielā 4, 

Dobelē, Dobeles novadā, 63,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 632/39461 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4601 012 4333 001 016). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 7200,00 

(septiņi tūkstoši divi simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 

2016.gada 31.jūlijam.  

3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu 

un veikt pirmo maksājumu ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                            A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.180/8 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē,  

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā, 

[..]  [..] iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46,6 kv.m. atsavināšanu, kā arī 

sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību EUR 5000,00 

(pieci tūkstoši 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.22 Krasta ielā 

13, Dobelē, Dobeles novadā, 46,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 466/19307 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4601 012 4705 001 022). 

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

5100,00 (pieci tūkstoši viens simts euro) un nosakot pirkuma maksas samaksas 

termiņu līdz 2020.gada 31.jūlijam.  

3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma 

līgumu un veikt pirmo maksājumu ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas. 

4. ATCELT Dobeles novada domes 2015.gada 28.maija lēmumu Nr.125/6 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Krasta ielā 13, Dobelē, Dobeles 

novadā atsavināšanu”. 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.181/8 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.46 Bērzes ielā 11, Dobelē,  

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

             Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.46 Bērzes ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 

[..] [..] pilnvarotās personas [..] iesniegumu par īrētā divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46,2 

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

vērtību EUR 5600,00 (pieci tūkstoši seši 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.46 Bērzes ielā 11, 

Dobelē, Dobeles novadā, 46,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 462/25342 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas 

Nr.4601 004 4423 007 046). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 5700,00 

(pieci tūkstoši septiņi simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 

2018.gada 31.jūlijam.  

3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu 

un veikt pirmo maksājumu ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                               A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.182/8 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Skolas ielā 3, Krimūnās,  

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.12 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu 

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

39,7 kv.m. atsavināšanu, kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja noteikto nekustamā īpašuma 

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

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

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

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

 

 

1. PĀRDOT [..], personas kods [..],  nekustamo īpašumu - dzīvokli  Nr.12 Skolas ielā 3, 

Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 39,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 397/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

(identifikācijas Nr.4672 005 0195 001 012). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1900,00 

(viens tūkstotis deviņi simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 

2017.gada 28.februārim.  

3. Pircējam četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu 

un veikt pirmo maksājumu ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                            A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.183/8 

  

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 14, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 20.oktobrī saņemts Firma “Slīmests” SIA, 

reģistrācijas Nr.55103003661, juridiskā adrese: Ausmaņa iela 14, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts, 

Dobeles novads, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu 

Ausmaņa iela 14, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals Ausmaņa iela 14, Jaunbērzē, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0216 reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 4480 uz 

Dobeles novada pašvaldības vārda. 

       Zemesgabala platība – 4,1797 ha.  
       Uz zemesgabala atrodas Firma “Slīmests” SIA tiesiskajā valdījumā esošas 5 ražošanas ēkas. 

       Saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu, minēto zemesgabalu lieto Firma “Slīmests” SIA. 

       Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 18200,00 

(astoņpadsmit tūkstoši divi 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 Firmai “Slīmests” SIA, reģistrācijas Nr.55103003661, nekustamo īpašumu - 

apbūvētu zemesgabalu Ausmaņa iela 14, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 

ar kadastra Nr.4660 003 0216, 4,1797 ha platībā (kadastra apzīmējums 4660 003 0715). 

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

21000,00 (divdesmit viens tūkstotis euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu 

līdz 2018.gada 30.septembrim.  

3. Pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma līgumu 

un veikt pirmo maksājumu ne mazāk kā 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

Priekšsēdētājs                                    A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.184/8 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dūmeņi” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi ierosinājumu par Dobeles novada pašvaldībai 

piederoša zemesgabala “Dūmeņi” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā un uz tā esošās 

nedzīvojamās ēkas – katlu mājas, kuras  kopējā platība  267,7 kv.m., atsavināšanu un 

KONSTATĒ: 

 Nekustamais īpašums – zemesgabals “Dūmeņi”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles 

novadā ar kadastra numuru 4698 004 0113 0,4802 ha platībā (kadastra apzīmējums 4698 004 

0264) un uz tā esošā nedzīvojamā ēka – katlu māja  reģistrēts Dobeles rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā Zebrenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0054 4219 uz 

Dobeles novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībai tās funkciju veikšanai minētais īpašums nav nepieciešams.    

 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja nekustamā īpašuma vērtējums ir EUR 10700,00 

(desmit tūkstoši septiņi simti euro).  

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

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

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Dūmeņi” Zebrenē, Zebrenes 

pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4698 004 0113, 0,4802 ha platībā (kadastra 

apzīmējums 4698 004 0264) un nedzīvojamo ēku – katlu māju ar kopējo platību 267,7 kv.m. 

2. NOTEIKT atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 11000,00 (vienpadsmit tūkstoši 

euro) t.sk. zemei EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro) un nedzīvojamai ēkai EUR 

8500,00 (astoņi tūkstoši 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 

 

30.07.2015.            Nr.185/8 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Dobeles novada 

pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Dobeles novada 

pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījums Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Dobeles novada 

pašvaldības nolikums”” (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 

2015.gada 30.jūlija lēmumu 

Nr.185/8 (protokols Nr.8) 

 

2015.gada 30.jūlijā                            Saistošie noteikumi Nr.7 

 

  
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos  

noteikumos Nr.31 „Dobeles novada pašvaldības nolikums”  

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 24.pantu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 

„Dobeles novada pašvaldības nolikums” grozījumu un svītrot 1.pielikumā „Dobeles novada 

pašvaldības struktūra” vārdus, skaitli un apzīmējumu „Pašvaldības dalība SIA „Kaķenieku 

ambulance” 22.33%”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu Nr.7 

 

„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos  

noteikumos Nr. 31 ‘’Dobeles novada pašvaldības nolikums’’”  

paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ievērojot to, ka atbilstoši Dobeles novada domes lēmumam 

pašvaldība ir atsavinājusi tai piederošās kapitāla daļas SIA 

“Kaķenieku ambulance” un izbeigusi dalību tajā,  ir jāizdara 

grozījums saistošo noteikumu 1.pielikumā “Dobeles novada 

pašvaldības struktūra”.  

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošo noteikumu 1.pielikumā kapitālsabiedrību sarakstā 

svītrots ieraksts par pašvaldības dalību SIA “Kaķenieku 

ambulance” . 

 

3.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

 

Nav attiecināms 

 

 

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 

 

30.07.2015.            Nr.186/8 

 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu 

SIA „Dobeles  namsaimnieks” pamatkapitālā 

 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

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

 

1. IEGULDĪT SIA „Dobeles namsaimnieks” pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu „Silakalnu karjers” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 

Nr.46540060137, kas sastāv no zemesgabala 10,93 ha platībā un kura tirgus vērtība ir 

EUR 502000,00 (pieci simti divi tūkstoši euro), pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu 

kapitāla daļu. 

 

 2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šā lēmuma 1.punktā minēto 

īpašumu.  

 

 

 

 

      Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.187/8 

 

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu 

SIA „Dobeles  komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā 

 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 

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

 

1. IEGULDĪT SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā Dobeles novada 

pašvaldības nekustamo īpašumu „Grantiņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar 

kadastra Nr.46800020147, kas sastāv no zemesgabala 1,46 ha platībā un kura tirgus 

vērtība ir EUR 72339,00 (septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro), 

pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu kapitāla daļu. 

 

 2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šā lēmuma 1.punktā minēto 

īpašumu.  

 

3. Pārtraukt 2014.gada 11.septembrī noslēgtā pārjaunojuma līguma Nr.4.3./114-2014  

(2006.gada 25.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumam Nr.163, pārjaunots 2011.gada 

23.maijā) par nekustamā īpašuma - zemesgabala „Grantiņi” Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks” darbību. 

 

4. Uzdot SIA “Dobeles namsaimnieks” pārskaitīt SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 

karjera “Grantiņi” rekultivācijai izveidoto uzkrājumu. 

 

 

 

 

  Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.188/8 

 

Par 2015.gada neto ieņēmumu sadali no zemesgabala - karjera “Grantiņi” izmantošanas 

 

 

 

SIA „Dobeles namsaimnieks” apsaimniekošanā saskaņā ar 2011.gada 23.maija pārjaunojuma 

līgumu Nr.9-7/532 (2006.gada 25.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumam Nr.163), kas 

pārjaunots 2014.gada 11.septembrī (Nr.4.3./114-2014) atrodas nekustamais īpašums - zemesgabals 

„Grantiņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā. Ievērojot to, ka minētais pašvaldībai piederošais 

zemesgabals tiek izmantots kā karjers derīgo izrakteņu ieguvei, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

 

1. Sadalīt no 2015.gada 1.janvāra līdz 1.jūlijam gūtos neto ieņēmumus no pašvaldībai piederošā 

zemesgabala - karjera „Grantiņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

4680 002 0147, izmantošanas sekojoši:  

 

1.1. atlīdzība par karjera izmantošanu – EUR 2019;  

1.2. karjera rekultivēšanas uzkrājumu veidošana – EUR 224,04.  

 

2. Noteikt, ka SIA „Dobeles namsaimnieks” 1.1. apakšpunktā minēto summu pārskaita Dobeles 

novada pašvaldības pamatbudžeta kontā, 1.2. apakšpunktā minēto summu pārskaita SIA 

“Dobeles komunālie pakalpojumi” kontā 30 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas. 
 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.189/8 

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1915.pantu un 1928.pantu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot 2015.gada 26.februārī noslēgto 

nodomu protokolu par Dobeles novada pašvaldības un SIA „Latvi Dan Agro” sadarbību ceļa 

Druvas - Saulstari C-36 posma no piketa 0+00 līdz piketam 4+30, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā pārbūvei, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PIEŅEMT SIA „Latvi Dan Agro”, vienotais reģistrācijas Nr.50003572581,  juridiskā 

adrese: „Ošlejas”, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, dāvinājumu  (ziedojumu) – 

finanšu līdzekļus EUR 50000,00 (piecdesmit tūkstoši euro). 

 

2. Akceptēt noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu (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 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.190/8 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumā Nr.163/7 “Par 

aizņēmumu Valsts kasē” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un 

finanšu vadību” 41. panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam” un Ministru 

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

galvojumiem” 15.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT grozījumu Dobeles novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumā Nr.163/7 „Par 

aizņēmumu Valsts kasē“, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:  

 

„Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē 78 410 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti desmit 

euro) apmērā ceļa seguma atjaunošanai ceļu posmos „Noras – Cīrulīši“, „Šoseja – Noras“ 

un „Rīti – Gaidas“ Penkules ciemā, Penkules pagastā, Dobeles novadā, paredzot 

aizņēmuma atmaksu sākot ar 2016.gada augustu, aizņēmumu atmaksājot līdz 2020.gada 

augustam.“ 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.191/8 

 

Par projekta iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 

2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 

57.6.punktu un ņemot vērā Dobeles novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteikto 

rīcības virziena „Vide un kultūrvēsturiskais mantojums” uzdevumu „Nodrošināt dabas un 

kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu izmantošanu” 

(R3.21. „Sekmēt racionālu pašvaldības īpašumā esošo lauksaimniecības zemju izmantošanu”, 

„Veikti meliorācijas darbi”), Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta iesnieguma „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” 

(turpmāk – Projekts) iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta izsludinātā atklāta projektu konkursa 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības 

programmas pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, nosakot kopējo projekta 

finansējumu 210 109,51 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas ir 173 644,22 EUR, t.sk., publiskais finansējums – 156 279,80 EUR, kas sastāda 90% no 

projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas, un Dobeles novada pašvaldības finansējums 

17 364,42 EUR, kas sastāda 10% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Projekta 

neattiecināmās izmaksas ir 36 465,29 EUR. Dobeles novada pašvaldības kopējais līdzfinansējums ir 

53 829,71 EUR. 

2. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 210 110,00 EUR apmērā, 

paredzot atmaksu sākt 2017.gada martu, to atmaksājot līdz 2026.gada decembrim. Aizņēmumu 

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

2016.gadā. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                    A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.07.2015.            Nr.192/8 

 

Par grozījumiem Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā 

 

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

22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un Profesionālās izglītības 

likuma 15.panta pirmo daļu Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IZDARĪT Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar 

Dobeles novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu Nr.200/12) šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot 7.1.punktā otro teikumu un tā apakšpunktus.  

2. Izteikt 7.2.punktu šādā redakcijā: 

„7.2. Skolas padomes izveidošanas kārtību un tās kompetences reglamentē Izglītības likums 

un Skolas padomes nolikums.” . 

3. Svītrot 7.3.punktu.  

4. Papildināt Nolikumu ar jaunu 9.
1 

nodaļu šādā redakcijā: 

“9.
1  

Skolas konventa izveidošanas kārtība un kompetence 

9.
1  

1. Skola izveido koleģiālu padomdevēju institūciju – konventu; 

9.
1 

2. Konventa izveidošanas kārtību, tā sastāvu, funkcijas, uzdevumus un darba organizāciju 

reglamentē Profesionālās izglītības likums un Skolas konventa nolikums, kuru izdod Skolas 

direktors.” 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

30.07.2015.            Nr.193/8 

 

Par grozījumiem Dobeles Mūzikas skolas  nolikumā 

 

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

22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un Profesionālās izglītības 

likuma 15.panta pirmo daļu Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles Mūzikas skolas nolikumā (apstiprināts ar Dobeles novada domes 

2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.258/11) šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt  3.1.1. apakšpunktā kodu “20V 211 01” ar kodu “20V 212 01”. 

2. Aizstāt  3.1.6. apakšpunktā kodu “10V 211 01” ar kodu “10V 212 01”. 

3. Izteikt  3.1.8. punktu šādā redakcijā:  

“3.1.8. Pūšaminstrumentu spēle (Flautas, Trompetes spēle) (kods 10V 212 03);”. 

4.  Svītrot 7.1.punktā otro teikumu un tā apakšpunktus.  

5. Izteikt 7.2.punktu šādā redakcijā: 

„7.2. Skolas padomes izveidošanas kārtību un tās kompetences reglamentē Izglītības likums un 

Skolas padomes nolikums.” . 

6. Svītrot 7.3.punktu.  

7. Papildināt Nolikumu ar jaunu 8.
1
 nodaļu šādā redakcijā: 

“8.
1  

Skolas Metodiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

8.
1 

1. Skola izveido Metodisko padomi; 

8.
1 

2. Metodiskās padomes izveidošanas kārtību, tās sastāvu, funkcijas, uzdevumus un 

darba organizāciju reglamentē Skolas Metodiskās padomes nolikums, kuru apstiprina 

Skolas direktors.”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

30.07.2015.            Nr.194/8 

 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Balti” 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala (kadastra Nr.4652 002 0167)  

0,64 ha platībā, dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļu īpašumiem un pagraba,  izsoles 

rezultātus un pārdot to [..] p.k.[..], par nosolīto cenu 13300,00 euro, nosakot pirkuma 

maksas samaksas termiņu līdz  2020.gada 31.augustam.  

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

trīsistabu dzīvokļa  Nr.20 “Ziedugravās 5”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 

73,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 738/17149  

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 4680 900 0058), 

izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..],  par nosolīto cenu 3250,00 euro, nosakot 

pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 31.augustam.  

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemesgabala Pļavu iela 6 Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, (kadastra 

Nr.4668 003 0670) 2955 kv.m. platībā, izsoles rezultātus un pārdot to [..], p.k.[..], par 

nosolīto cenu 2700,00 euro. 

4. UZDOT pircējiem septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma 

līgumu.  

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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