
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

27.02.2015.           Nr.2 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde atklāta plkst. 13.00 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

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

ALDIS CĪRULIS (ierodas 13.10), VIKTORS EIHMANIS, AGITA JANSONE, EDĪTE 

KAUFMANE, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS 

REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: SARMĪTE DUDE - iemesls: darba darīšanas, EDGARS GAIGALIS 

– iemesls: darba darīšanas, EDGARS LAIMIŅŠ – iemesls: darba darīšanas, IVARS STANGA – 

iemesls: darba darīšanas. 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja 

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

INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, 

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja LAILA ŠEREIKO, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību 

speciāliste AGNESE LIEPA, Sociālā dienesta vadītājas vietniece AIJA RENGA, Kultūras un 

sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, datortīklu administrators GINTS DZENIS. 

 

Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE, nekustamā 

īpašuma “Ziņģi” Auru pagastā īpašnieka pilnvarotā persona ILZE MĀRA KALNIŅA. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā. 

Notiek reģistrācija. 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1. (27/2) 
Par nekustamā īpašuma “Silenieki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

2. (28/2) 
Par nekustamā īpašuma “Kalnieši” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

mailto:dome@dobele.lv


3. (29/2) 
Par nekustamā īpašuma “Vecsējas” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

4. (30/2) Par nekustamā īpašuma “Zemītes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

5. (31/2) Par nekustamā īpašuma “Rīti” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

6. (32/2) Par nekustamā īpašuma “Lauras” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

7. (33/2) 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Bārbeles” Bikstu 

pagastā, Dobeles novadā 

8. (34/2) 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem “Slīpi” un “Māras” 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā 

9. (35/2) 
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10 

„Par zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

10. (36/2) 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 30.septembra lēmumā Nr.254/10 

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

atsavināšanu“ 

11. (37/2) Par Dobeles novada domes lēmumu atcelšanu 

12. (38/2) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

13. (39/2) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dores”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu  

14. (40/2) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jansoni”, Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu  

15. (41/2) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

16. (42/2) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 4A, Dobelē, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

17. (43/2) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

18. (44/2) Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

19. (45/2) 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „ Grozījums Dobeles 

novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles 

novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”” 

apstiprināšanu 

20. (46/2) 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Atpūtas vietas izveidošana pie Dobeles 

Vācu kultūras biedrības Bērzes upes krastā” realizācijai 

21. (47/2) Par projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu 

22. (48/2) 
Par projekta „Pirmo Kurzemes dziedātāju svētku vēstures un 145 gadu jubilejas 

pasākuma dokumentēšana un svētku popularizēšana”  iesnieguma iesniegšanu 

23. (49/2) 
Par projekta iesnieguma „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Dobeles 

pagasta Gauratas ezerā” iesniegšanu 

24. (50/2) 
Par projekta iesnieguma „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu 

pagasta  Zebrus ezerā” iesniegšanu 

25. (51/2) 
Par projekta iesnieguma „Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu 

izaugsmei” iesniegšanu 



26. (52/2) Par projekta „EVS Dobele II” īstenošanu 

27. (53/2) 
Par projekta iesnieguma „Labās pieredzes iegūšana kultūras darba veicināšanai”  

(„Exchanging the Best Experience of leading the Culture work”) iesniegšanu 

28. (54/2) 
Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam 

saskaņošanu 

29. (55/2) 

Par Dobeles novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmuma Nr.17/1 „Par atlīdzību 

pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un pašvaldības atbildīgajiem 

darbiniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma „Silenieki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Silenieki” Auru pagastā 10,78 ha platībā sadalīšanai 

divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

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 12 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.27/2 pielikumā) 

 

2. 

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

apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalnieši” Auru pagastā, kas sastāv no trijām zemes 

vienībām, sadalīšanu astoņos atsevišķos īpašumos, atdalot mežsaimniecības un lauksamniecībā 

izmantojamās zemes. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

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 12 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.28/2 pielikumā) 

 

 



3. 

Par nekustamā īpašuma „Vecsējas” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vecsējas” Penkules pagastā 13,62 ha platībā 

sadalīšanu divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

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 12 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.29/2 pielikumā) 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma „Zemītes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Zemītes” Annenieku pagastā, kas sastāv no astoņām zemes vienībām, sadalīšanu divos 

atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

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 12 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.30/2 pielikumā) 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma „Rīti” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Rīti” Penkules pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

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 12 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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



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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.31/2 pielikumā) 

 

6. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

„Lauras” Bērzes pagastā, kas sastāv no desmit zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

Dobeles novada dome ar 12 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.32/2 pielikumā) 

 

7. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Bārbeles” Bikstu pagastā, 

Dobeles novadā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Bārbeles” Bikstu pagastā no individuālās apbūves uz 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, atbilstoši novada teritorijas plānojumam. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

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 spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome 12 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, V.EIHMANIS, 

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

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

lēmumu. (Lēmums Nr.33/2 pielikumā) 

 

8. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem “Slīpi” un “Māras” 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas 

mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem „Slīpi” un “Māras” Naudītes pagastā. Informē, ka daļa 

no īpašuma “Slīpi” sastāvā esošās zemes vienības saskaņā ar Dobeles novada teritorijas 

plānojumu atrodas savrupmāju apbūves zemju teritorijā un daļa - dabas apstādījumu zemju 

teritorijā, līdz ar to tiek mainīts lietošanas mērķis nekustamā īpašuma “Slīpi” daļai 1,48 ha 

platībā, kas atrodas dabas apstādījumu zemju teritorijā; uz nekustamā īpašuma “Māras”, kas 

sastāv no divām zemes vienībām un kas, saskaņā ar novada teritorijas plānojumu, atrodas dabas 

apstādījumu zemju teritorijā, atrodas zemes īpašniecei nepiederoša nedzīvojamā ēka – sūkņu 

māja, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 26.1. apakšpunktā noteiktajam, zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai zemes 



plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi, ja uz zemes vienības vai zemes 

vienības daļas atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu 

grupu lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, līdz ar to zemes vienībām, kas ietilpst 

nekustamā īpašuma “Māras” sastāvā, lietošanas mērķi mainīt nevar. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Ierodas deputāts ALDIS CĪRULIS. (Plkst.13.10) 

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 spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome 12 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, V.EIHMANIS, 

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

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.CĪRULIS), NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.34/2 pielikumā) 

 

9. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10 „Par 

zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījumu izdarīšanu 

novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10 „Par zemes piekritību Dobeles 

novada pašvaldībai”, papildinot pašvaldībai piekrītošo īpašumu sarakstu ar īpašumiem, kas vēl 

nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

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

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

lēmumu. (Lēmums Nr.35/2 pielikumā) 

 

10. 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 30.septembra lēmumā Nr.254/10 „Par 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par grozījuma izdarīšanu 

novada domes 2014.gada 30.septembra lēmumu Nr.254/10 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

Tērvetes iela 9B Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu“, sakarā ar to, ka īpašuma pircējs lūdz 

pagarināt pirkuma maksas samaksas termiņu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA jautā, vai tiek noteikts maksimālais samaksas termiņš. 

Atbild AUSTRA APSĪTE. 

Citu jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, ievērojot 

Andra Brāķera iesniegumu un Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisijas 

lēmumu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 



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

– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.36/2 pielikumā) 

 

11. 

Par atsevišķu Dobeles novada domes lēmumu atcelšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par novada domes 

2013.gada 28.februāra lēmuma Nr.36/2, 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.324/13 un  

2014.gada 29.decembra lēmuma Nr.331/13 atcelšanu, un 2.punkta svītrošanu 2013.gada 

17.janvāra lēmumā Nr.9/1 sakarā ar to, ka nav notikusi nekustamo īpašumu pirkšanas līgumu 

noslēgšana. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS lūdz paskaidrot lēmuma būtību. 

Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA sniedz skaidrojumu. 

Citu jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, ievērojot 

Andra Brāķera iesniegumu un Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisijas 

lēmumu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.37/2 pielikumā) 

 

12. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Nr.30 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru pagastā 

atsavināšanu, par noteikto pirkuma maksu pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

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 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.38/2 pielikumā) 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dores” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Dores” Auru pagastā atsavināšanu, par noteikto 

pirkuma maksu pārdodot to personai, kuras tiesiskajā valdījumā atrodas uz zemesgabala esošās 

ēkas. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

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 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.39/2 pielikumā) 

 

14. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jansoni” Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Jansoni” Auru pagastā atsavināšanu, par noteikto 

pirkuma maksu pārdodot to personai, kuras tiesiskajā valdījumā atrodas uz zemesgabala esošās 

ēkas un būves. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

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 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, 

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

– nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.40/2 pielikumā) 

 

15. 

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

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Smilšu iela 4, Dobelē atsavināšanu, pārdodot to 

atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus 

un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.41/2 pielikumā) 

 

16. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 4A, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Smilšu iela 4A, Dobelē atsavināšanu, pārdodot to 

atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus 

un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā. 



Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, kāpēc tik būtiski atšķiras divu praktiski 

vienādu zemesgabalu Smilšu iela 4 un Smilšu iela 4A cenas. 

AUSTRA APSĪTE paskaidro, ka pamats nosacītajai cenai ir kadastrālā vērtība. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS dod vārdu pašvaldības izpilddirektora 

vietniekam GUNĀRAM KURLOVIČAM, kurš papildina, ka sertificēts vērtētājs novērtē 

zemesgabalu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, bet, ja kadastrālā vērtība pārsniedz šo 

novērtējumu, tad nosacītā cenai jābūt atbilstošai kadastrālajai vērtībai, kā to nosaka likums. 

Deputāts KASPARS ĻAKSA jautā par samaksas termiņu noteikšanu un kāpēc 

iepriekšējos četros lēmumos par īpašumu atsavināšanu nav minēti samaksas termiņi. 

AUSTRA APSĪTE atbild, ka samaksas termiņi tiks noteikti lēmumā par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS norāda, ka jautājumus jāuzdod par izskatāmo 

lēmuma projektu. 

Citu jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

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

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

novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.42/2 pielikumā) 

 

17. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par 2015.gada 25.februārī 

notikušās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem un lūdz tos apstiprināt. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 13 

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

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

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

lēmumu. (Lēmums Nr.43/2 pielikumā) 

 

18. 

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas Jāņa Čakstes ielā 25, Dobelē pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 

saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 10.janvāra kopsapulces lēmumu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

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

trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņa Čakstes 

ielā 25, Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2015.gada 10.janvāra kopsapulces lēmumu 

par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR 

– (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, 



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

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

Nr.44/2 pielikumā) 

 

19. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3_„Grozījums Dobeles novada 

pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada 

pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”” apstiprināšanu 

 

ZIŅO Sociālās komitejas priekšsēdētājs KASPARS ĻAKSA par 2011.gada 31.marta 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un 

politiski represētām personām” grozījumu projektu, kas paredz paaugstināt pabalsta apmēru 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu  no 72 uz 100 euro. 

Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī un apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 13 

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

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

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

lēmumu. (Lēmums Nr.45/2 pielikumā) 

 

20. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Atpūtas vietas izveidošana pie Dobeles Vācu kultūras  

biedrības Bērzes upes krastā” realizācijai 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma 

piešķiršanu biedrībai „Dobeles Vācu kultūras biedrība” projekta „Atpūtas vietas izveidošana pie 

Dobeles Vācu kultūras biedrības Bērzes upes krastā” realizācijai; projekta ietvaros plānota 

atpūtas takas izveide Bērzes upes krastā Uzvaras ielā 53d, Dobelē. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī un 

apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Deputāts VIESTURS REINFELDS paziņo, ka balsojumā nepiedalās. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un, ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3) 

un Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 09.01.2015. lēmumu 

Nr.06.6-11/15/23 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 12 balsīm 

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

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

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

lēmumu. (Lēmums Nr.46/2 pielikumā) 

 

21. 

Par projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par pašvaldības 

dalības apstiprināšanu projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA reģistrēto NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas 

ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 



ietvaros, informē par projekta ieviešanas laiku, projekta izmaksām un projekta ietvaros 

plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī, 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” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. punktu un 

Eiropas Savienības fondu 2014.- 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA reģistrēto NEET jauniešu 

prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 

un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”, Dobeles novada 

dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.47/2 pielikumā) 

 

22. 

Par projekta „Pirmo Kurzemes dziedātāju svētku vēstures un 145 gadu jubilejas 

pasākuma dokumentēšana un svētku popularizēšana”  

 iesnieguma iesniegšanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Kultūras un sporta 

pārvaldes projekta „Pirmo Kurzemes dziedātāju svētku vēstures un 145 gadu jubilejas pasākuma 

dokumentēšana un svētku popularizēšana” iesnieguma iesniegšanu Latviešu fonda projektu 

konkursā, sniedz informāciju par plānoto projekta rezultātu un par paredzamajām izmaksām. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī, abās komitejās apstiprināta tā 

iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputāte EDĪTE KAUFMANE jautā, vai formulējums “pakalpojuma iesniedzējs” ir tas 

pats, kas “pakalpojuma sniedzējs”. 

LAILA ŠEREIKO sniedz atbildi. 

Citu jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Latviešu fonda 

„Projektu pieteikšanas noteikumiem”, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.48/2 pielikumā) 

 

23. 

Par projekta iesnieguma „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada  

Dobeles pagasta Gauratas ezerā” iesniegšanu  

 

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

krājumu papildināšana Dobeles novada Dobeles pagasta Gauratas ezerā” iesnieguma iesniegšanu 

Zemkopības ministrijas Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas 

ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2015.gada 

pirmajā kārtā, informē par projekta izmaksām un projekta ietvaros plānoto 12 000 ataudzētu 

līdaku mazuļu ielaišanu Gauratas ezerā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī, 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” 15.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru 

kabineta 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 3.punktu, Dobeles novada dome ar 

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

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

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

lēmumu. (Lēmums Nr.49/2 pielikumā) 

 

24. 

Par projekta iesnieguma „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada  

Bikstu pagasta  Zebrus ezerā” iesniegšanu 

 

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

krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus ezerā” iesnieguma iesniegšanu 

Zemkopības ministrijas Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas 

ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2015.gada 

pirmajā kārtā, informē par projekta izmaksām un projekta ietvaros plānoto 19500 viengadīgu 

zandartu mazuļu ielaišanu Zebrus ezerā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī, 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” 15.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru 

kabineta 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 3.punktu, Dobeles novada dome ar 

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

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

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

lēmumu. (Lēmums Nr.50/2 pielikumā) 

 

25. 

Par projekta iesnieguma „Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu 

izaugsmei” iesniegšanu 

 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta 

„Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu izaugsmei” iesnieguma iesniegšanu 

Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu 

centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes 

visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”, informē par projekta 

kopējām izmaksām un projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī, 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” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un saskaņā ar 

Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu 

centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes 

visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” nolikumu, Dobeles novada 

dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 



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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.51/2 pielikumā) 

 

26. 

Par projekta „EVS Dobele II” īstenošanu 

 

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

Dobele II” iesnieguma iesniegšanu Eiropas Savienības programmas “Erasmus +” 

apakšprogrammā “Jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitāte”, informē par projekta 

finansējumu un tā ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī, 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” 12.panta un saskaņā ar Eiropas Savienības 

programmu “Erasmus +”, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.52/2 pielikumā) 

 

27. 

Par projekta iesnieguma „Labās pieredzes iegūšana kultūras darba veicināšanai” 

(„Exchanging the Best Experience of leading the Culture work”) iesniegšanu 

 

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

pieredzes iegūšana kultūras darba veicināšanai” („Exchanging the Best Experience of leading the 

Culture work”) iesnieguma iesniegšanu Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas 

valstu mobilitātes programmas “Kultūra” apakšprogrammā “Īstermiņu sadarbības tīklu 

veidošana”, informē par projekta izmaksām un tā ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī un 

Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 18.februārī, 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” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un saskaņā ar 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” vadlīnijām par 

projektu īstenošanas nosacījumiem, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.53/2 pielikumā) 

 

28. 

Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam 

saskaņošanu 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektors AGRIS VILKS par izstrādātā Zemgales reģionālā 

atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas saskaņošanu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 17.februārī 

un apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 



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

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot   Ministru Kabineta 2011.gada 

12. jūlija noteikumu Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem 

plāniem un atkritumu rašanās novēršanas programmu” 2.nodaļas 3.punktā noteikto, Dobeles 

novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.54/2 pielikumā) 

 

29. 

Par Dobeles novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmuma Nr.17/1 

„Par atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim  

un pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu  

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par novada domes 2014.gada 

23.janvāra lēmuma Nr.17/1 „Par atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un 

pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu saskaņā ar Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantā, kas stājās spēkā 

2015.gada 1.janvārī,  noteikto. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta piekto daļu Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, 

I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.55/2 pielikumā) 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.00 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2015.gada 26.martā, plkst.14.00 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(03.03.2015.) 

 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(03.03.2015.) 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.02.2015.         Nr.27/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Silenieki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 11.februārī saņemto SIA 

„Latvijasmernieks.lv” iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Silenieki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4642 003 0013 10,78 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto 

zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums „Silenieki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4642 

003 0013, (turpmāk arī – īpašums „Silenieki”), kas sastāv no vienas zemes vienības 10,78 ha 

platībā, ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0013, 2011.gada 21.novembrī reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.76 uz SIA 

„Dobeles bagars” vārda. 

 

SIA “Dobeles bagars” vēlas sadalīt īpašumu „Silenieki” divās zemes vienībās. 

  

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 22.decembra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”. 

 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2015.gada 29.janvārī 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 „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Silenieki” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4642 003 0013. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 4,83 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 5,95 ha – kods 0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

 

mailto:dome@dobele.lv


3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 4,83 ha: 

 

3.1.1. 7312030601- drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā 

naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus; 

3.1.2. 7312030502 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) 

nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu 

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

nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus lauku apvidos. 

 

3.2. zemes vienībai ar platību 5,95 ha: 

 

3.2.1. 7312030601- drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā 

naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus; 

3.2.2. 7312030502 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) 

nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu 

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

nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus lauku apvidos. 

 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.         Nr.28/2 

 

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

apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 17.februārī saņemto xxxx xxxxx, 

personas kods xxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Kalnieši” Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 46460030059 23,6 ha platībā sadalīšanai trīs zemes vienībās, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 46460030060 9,4 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 46460030061 6,1 ha platībā sadalīšanai trīs zemes vienībās un 

iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Kalnieši” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Kalnieši”), kopējā platība 39,1 ha, kas sastāv no trīs zemes vienībām - ar kadastra apzīmējumu 

46460030059, ar platību 23,6 ha, ar kadastra apzīmējumu 46460030060, ar platību 9,4 ha un ar 

kadastra apzīmējumu 46460030061, ar platību 6,1 ha, 2014.gada 12.martā reģistrēts Dobeles 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000530874 

uz xxxxx vārda. 

 

2. xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Kalnieši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46460030059 

23,6 ha platībā trīs zemes vienībās, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46460030060 9,4 ha 

platībā divās zemes vienībās un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46460030061 6,1 ha 

platībā trīs zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2015.gada 10.februārī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

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

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

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

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

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

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Kalnieši” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

mailto:dome@dobele.lv


46460030059, 46460030060 un 46460030061. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. projektētajai zemes vienībai (1) ar platību 1,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. projektētajai zemes vienībai (2) ar platību 21,3 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

2.3. projektētajai zemes vienībai (3) ar platību 1,1 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

2.4. projektētajai zemes vienībai (4) ar platību 3,7 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

2.5. projektētajai zemes vienībai (5) ar platību 5,7 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

2.6. projektētajai zemes vienībai (6) ar platību 3,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

2.7. projektētajai zemes vienībai (7) ar platību 1,9 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

2.8. projektētajai zemes vienībai (8) ar platību 1,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1.  projektētajai zemes vienībai (1) ar platību 1,2 ha: 

3.1.1. 7312040100- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; 

3.1.2. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem; 

3.1.3. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.1.4. 7312050201- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu 

līniju. 

3.2. projektētajai zemes vienībai (2) ar platību 21,3 ha: 

3.2.1. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem; 

3.2.2. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.2.3. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem. 

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

3.3.1. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem. 

3.4. projektētajai zemes vienībai (4) ar platību 3,7 ha: 

3.4.1. 7312040100- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; 

3.4.2. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem; 

3.4.3. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem. 

3.5. projektētajai zemes vienībai (5) ar platību 5,7 ha: 

3.5.1. 7312040100- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; 



3.5.2. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem; 

3.5.3. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem. 

3.6. projektētajai zemes vienībai (6) ar platību 3,0 ha: 

3.6.1. 7312040100- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; 

3.6.2. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem; 

3.6.3. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem; 

3.6.4. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.6.5. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem. 

3.7. projektētajai zemes vienībai (7) ar platību 1,9 ha: 

3.7.1. 7312040100- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; 

3.7.2. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem; 

3.7.3. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem; 

3.7.4. 7315030100- ceļa servitūta teritorija. 

3.8. projektētajai zemes vienībai (8) ar platību 1,2 ha: 

3.8.1. 7312040100- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; 

3.8.2. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem; 

3.8.3. 7315030100- ceļa servitūta teritorija; 

3.8.4. 7315030100- ceļa servitūta teritorija. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.         Nr.29/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Vecsējas” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 17.februārī saņemto SIA „PENKULE”, 

reģ. Nr.45103000911, juridiskā adrese „Kantoris”, Penkules pagasts, Dobeles novads, 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecsējas” 

Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46840010005 13,62 

ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles 

novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Vecsējas” Penkules pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Vecsējas”), kopējā platība 32,15 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām- ar kadastra 

apzīmējumu 46840010004, ar platību 18,53 ha un ar kadastra apzīmējumu 46840010005, ar 

platību 13,62 ha, 2008.gada 6.maijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, 

Penkules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.169 uz  SIA „PENKULE” vārda. 

 

2. SIA „PENKULE” vēlas sadalīt īpašuma „Vecsējas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

46840010005 13,62 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

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

pašvaldības būvvaldes 2014.gada 21.novembra sēdes lēmumu. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

 

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

2015.gada 27.janvārī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

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

panta pirmo 

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

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

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

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

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

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Vecsējas” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

46840010005. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

mailto:dome@dobele.lv


2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 9,75 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 3,87 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 9,75 ha: 

3.1.1. 7311020102- no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un 

dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos- 3,41 ha, 2,52 ha; 

 3.1.2. 7316080100- sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu- 7,60 ha; 

3.1.3. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem- 0,38 ha, 0,06 ha, 0,01 ha; 

3.1.4. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem- 0,13 ha, 0,18 ha; 

3.1.5. 7315030100- ceļa servitūta teritorija- 0,06 ha. 

 

3.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 3,87 ha: 

3.2.1. 7311020102- no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un 

dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos- 2,05 ha; 

3.2.2. 7316080100- sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu- 2,14 ha; 

3.2.3. 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem- 0,06 ha; 

3.2.4.7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem- 0,50 ha. 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.30/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Zemītes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 4.februārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto xxxxx, personas kods xxxxx, deklarētā dzīves vieta: xxxxx, pilnvarotās personas  xxxx, 

personas kods xxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Zemītes” Annenieku pagastā, Dobeles 

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

Nekustamais īpašums „Zemītes”, kadastra numurs 4642 001 0106 ar kopplatību 39,51 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 139 uz xxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Zemītes” sastāv no astoņām 

zemes vienībām: zemesgabala 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4641 001 0106, 

zemesgabala 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0107, zemesgabala 1,95 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0128, zemesgabala 3,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4642 004 0060, zemesgabala 9,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0080, zemesgabala 

2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0082, zemesgabala 8,8 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4642 006 0107 un zemesgabala 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4642 006 

0135. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Zemītes” 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 „Zemītes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4642 001 0106 5,1 ha platībā, 4642 001 0107 3,1 ha 

platībā, 4642 001 0128 1,95 ha platībā, 4642 004 0060 3,66 ha platībā, 4642 006 0080 9,2 ha 

platībā, 4642 006 0082 2.0 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101) un ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0107 8,8 ha platībā - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

mailto:dome@dobele.lv


2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0135 5,7 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.         Nr.31/2 

 

Par nekustamā īpašuma „Rīti” Penkules pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 16.februārī Dobeles novada pašvaldībā 

saņemto xxxxx, personas kods xxxxx, dzīvo xxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma „Rīti”, 

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

Nekustamais īpašums „Rīti”, kadastra numurs 4684 004 0046 ar kopplatību 8,55 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 111 uz xxxx vārda. Nekustamais īpašums „Rīti” sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4684 004 0046 ar platību 0,45 ha un 4684 007 0026 ar 

platību 8,1 ha. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Rīti” 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 „Rīti” Penkules pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4684 004 0046 0,45 ha platībā – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4684 007 0026 8,1 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.         Nr.32/2 

 

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

 

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

saņemto xxxx, personas kods xxxx, dzīvo xxxx un xxxx, personas kods xxx, dzīvo xxxxx, 

iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lauras” Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – 

nekustamais īpašums „Lauras”) sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Lauras”, kadastra numurs 4652 006 0005 ar kopplatību 40,09 ha 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs 96 uz xxxxx un xxxxx vārdiem (katram 1/2 domājamā daļa). Nekustamais 

īpašums „Lauras” sastāv no desmit zemes vienībām: zemesgabala 0,6 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0005, zemesgabala 0,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 006 

0122, zemesgabala 19,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 004 0011, zemesgabala 3,0 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 004 0012, zemesgabala 2,8 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 004 0089, zemesgabala 1,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 004 

0122, zemesgabala 2,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0045, zemesgabala 1,0 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0092, zemesgabala 7,69 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0133, zemesgabala 0,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4652 006 

0167. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

xxxx un xxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lauras” 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 „Lauras” Bērzes pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam, kas sastāv no 4 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 004 0012 

3,0 ha platībā, 4652 004 0089 2,8 ha platībā, 4652 004 0122 1,83 ha platībā un 4652 006 

0133 7,69 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101); 

2.2. īpašumam, kas sastāv no 6 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 006 0005 

0,6 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601),  4652 006 0122 0,19 ha 

platībā – noliktavu apbūve (kods 1002), 4652 004 0011 19,8 ha platībā, 4652 006 0045 2,56 

ha platībā, 4652 006 0092 1,0 ha platībā un 4652 006 0167 0,62 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

mailto:dome@dobele.lv


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.         Nr.33/2 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Bārbeles” Bikstu pagastā, 

Dobeles novadā 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 4.februārī saņemts xxxxx, personas kods xxxxx, 

dzīvo xxxxx, iesniegums par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Bārbeles” Bikstu 

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

pamatojoties uz jauno novada teritorijas plānojumu.  

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, 

ka nekustamais īpašums “Bārbeles” Bikstu pagastā, Dobeles novadā atrodas lauksaimniecībā 

izmantojamo 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 spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

1. MAINĪT nekustamā īpašuma “Bārbeles” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4654 

006 0238 (platība 2,44 ha), Bikstu pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

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

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.         Nr.34/2 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem “Slīpi” un “Māras” 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 23.janvārī saņemts xxxx, personas kods xxxx, 

dzīvo xxxxx, iesniegums par zemes lietošanas mērķu precizēšanu nekustamajiem īpašumiem 

„Slīpi” un „Māras” Naudītes pagastā, Dobeles novadā atbilstoši izgatavotajiem situācijas 

plāniem. 

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: 

1. Zemes vienība 1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4680 005 0099 ietilpst 

nekustamajā īpašumā „Slīpi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā un tai noteiktais lietošanas 

mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, bet, saskaņā ar Dobeles novada teritorijas 

plānojumu, daļa teritorijas atrodas savrupmāju apbūves zemju teritorijā un daļa - dabas 

apstādījumu zemju teritorijā. 

2. Nekustamais īpašums „Māras” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no divām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4680 005 00100 1,82 ha platībā un 4680 005 0101 

0,17 ha platībā, tika atdalīts no īpašuma “Slīpi” un, saskaņā ar Dobeles novada teritorijas 

plānojumu, atrodas dabas apstādījumu zemju teritorijā. 

3. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, uz 

īpašuma “Māras” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4680 005 0101 atrodas zemes 

īpašniecei nepiederoša nedzīvojamā ēka – sūkņu māja ar kadastra apzīmējumu 4680 005 0042 

003. Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 26.1. apakšpunktā noteiktajam, zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai zemes 

plānā nav nodalītu platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības vai zemes 

vienības daļas atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu 

grupu lietošanas veida (ēkām ar izvērtējamām telpu grupām) atbilst vienam lietošanas mērķim. 

Ievērojot teikto, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4680 005 0099 daļai, atbilstoši 

Teritorijas plānojumam, var mainīt lietošanas mērķi, savukārt zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem: 4680 005 0100 un 4680 005 0101 nevar mainīt lietošanas mērķi. 

mailto:dome@dobele.lv


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, 26.1.apakšpunktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas 

plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. MAINĪT īpašuma “Slīpi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4680 005 0099 daļai 

1,48 ha platībā, Naudītes pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

no individuālo dzīvojamo māju apbūves (kods 0601) uz 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. ATTEIKT zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4680 005 0100 un 4680 005 0101, 

kas ietilpst nekustamajā īpašumā “Māras”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, mainīt 

noteiktos zemes lietošanas mērķus. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.35/2 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10 „Par 

zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” 

 

 

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

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

 

 IZDARĪT Dobeles novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā Nr.222/10 „Par 

zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai” šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt 1.punktu ar jauniem 1.16. un 1.17.apakšpunktiem šādā redakcijā: 

 „1.16. „Pīlēni” Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,3918 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4646 004 0097”; 

 „1.17. „Kalves” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4698 004 0095”. 

 

2. Papildināt 3.punktu ar jauniem 3.85. – 3.93.apakšpunktiem šādā redakcijā: 

 „3.85. „Tiņņu ceļš” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,02 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 002 0119”; 

3.86. „Pagasta ceļš” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,093 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0178”; 

3.87. „Daujāti” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 4,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4652 002 0166”; 

3.88. „Kārļa Ulmaņa skola” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 1,82 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 002 0175”; 

3.89. „Atpūtas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4652 002 0281”; 

3.90. „Ziedi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 3,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

4652 006 0090”; 

3.91. „Šķibes ciems 12” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,4187 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0117”; 

3.92. „Ģīgumi 1” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,08 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0148”; 

3.93. „Ģīgumi 2” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,10 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0149”. 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.         Nr.36/2 

 

Par grozījumu Dobeles novada domes 2014.gada 30.septembra lēmumā Nr.254/10 „Par 

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

 

 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, ievērojot 

Andra Brāķera iesniegumu un Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisijas 

lēmumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt Dobeles novada domes 2014.gada 30.septembra lēmumu Nr.254/10 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Tērvetes iela 9B Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu“ ar jaunu 

3.punktu šādā redakcijā: 

 

„3. NOTEIKT, ka nekustamā īpašuma pirkuma maksa pilnā apmērā pircējam jāsamaksā līdz 

2019.gada 30.septembrim.”  

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

 

27.02.2015.         Nr.37/2 

 

Par atsevišķu Dobeles novada domes lēmumu atcelšanu 

 

 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta septīto daļu, ievērojot to, ka nav noslēgti 

nekustamā  īpašuma pirkuma līgumi, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.ATCELT Dobeles novada domes: 

 

1.1. 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr.36/2 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Utēni”, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu”; 

1.2. 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.324/13 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

Nr.11 Ausmas ielā 20, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu”; 

1.3. 2014.gada 29.decembra lēmumu Nr.331/13 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

Nr.38 Bērzes ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu”. 

 

2.SVĪTROT Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmuma Nr.9/1 “Par izsoļu rezultātu 

apstiprināšanu” 2.punktu. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.         Nr.38/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.30 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, īrnieces xxxxx iesniegumu par īrētā trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 61,5 

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

vērtību EUR 3400,00 (trīs tūkstoši četri simti euro), saskaņā ar Publiskas personas mantas 

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

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

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

 

1. PĀRDOT xxxxx, personas kods xxxxx, nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.30 Priežu ielā 30, 

Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 61,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 615/25578 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas 

Nr.4646 001 0045 001 030). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 3500,00 (trīs 

tūkstoši pieci simti euro), nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 

31.oktobrim. 

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

un veikt pirmo maksājumu 10% apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

 

27.02.2015.         Nr.39/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dores” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 13.februārī saņemts xxxxx, personas kods xxxxx, 

dzīvo xxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu “Dores” 

Auru pagastā, Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals “Dores” Auru pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra Nr.4646 008 0138 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 0315 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 0,30 ha. 
Uz zemesgabala atrodas xxxxx tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja ar kadastra 

apzīmējumu 4646 008 0138 001 un kūts ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0138 003. 

2012.gada 17.oktobrī noslēgts zemes nomas līgums. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 1100,00 (viens 

tūkstotis viens simts euro). 

 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT xxxxx, personas kods xxxxx, nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu 

“Dores” Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 008 0138, 0,30 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 1700,00 

(viens tūkstotis septiņi simti euro). 

3. UZDOT pircējai četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma 

līgumu un veikt pirmo maksājumu 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 

 

 

27.02.2015.         Nr.40/2 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jansoni” Auru pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gada 7.novembrī saņemts xxxx, personas kods xxxxx, 

dzīvo xxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu 

“Jansoni” Auru pagastā, Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals “Jansoni” Auru pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra Nr.4646 008 0133 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 0953 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 0,64 ha. 
Uz zemesgabala atrodas xxxxx tiesiskajā valdījumā esošas ēkas un būves. 

2014.gada 20.novembrī noslēgts zeme iznomāta xxxxx. 

Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 2000,00 (divi 

tūkstoši euro). 

 

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

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

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT xxxxx, personas kods xxxxx, nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu 

“Jansoni” Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4646 008 0133, 0,64 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 2500,00 

(divi tūkstoši pieci simti euro). 

3. UZDOT pircējam četrpadsmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt 

pirkuma līgumu un veikt pirmo maksājumu 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 

 

27.02.2015.          Nr.41/2 

 

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

 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

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

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles novadā 

ar kadastra Nr.4601 003 1201 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0019 7583 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 7106 kv.m. 
 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 6500,00 (seši 

tūkstoši pieci simti euro). 

 

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

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu Smilšu ielā 4, 

Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 003 1201 7106 kv.m. platībā (kadastra 

apzīmējums 4601 003 0005). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 11000,00 

(vienpadsmit tūkstoši euro). 

3.   UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

  

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.         Nr.42/2 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 4A, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

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

 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Smilšu iela 4A, Dobelē, Dobeles novadā 

ar kadastra Nr.4601 003 0007 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0054 1533 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 6954 kv.m. 
 Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 6300,00 (seši 

tūkstoši trīs simti euro). 

 

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

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu Smilšu ielā 4A, 

Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4601 003 0007 6954 kv.m. platībā (kadastra 

apzīmējums 4601 003 0006). 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 14500,00 

(četrpadsmit 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 

 

27.02.2015.          Nr.43/2 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.21 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 13,7 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 137/23350 domājamās 

daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4652 006 0113 001 021), 

izsoles rezultātus un pārdot to xxxxxx, p.k.xxxxxxx, par nosolīto cenu 450,00 euro, 

nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 31.martam. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.1 Robežu ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā 30,3 kv.m. platībā un 

pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 303/1659 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 004 4425 016 001), izsoles rezultātus un 

pārdot to xxxxxx, p.k.xxxxxx, par nosolīto cenu 2050,00 euro, nosakot pirkuma maksas 

samaksas termiņu līdz 2020.gada 31.martam. 

 

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

divistabu dzīvokļa Nr.1 Priežu ielā 7, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49,9 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 499/1600 domājamās daļas 

no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0081 001 001), izsoles 

rezultātus un pārdot to xxxxx, p.k.xxxxxx, par nosolīto cenu 900,00 euro, nosakot 

pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 31.jūlijam. 

4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

vienistabas dzīvokļa Nr.2 Priežu ielā 7, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 33,4 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 334/1600 domājamās daļas 

no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0081 001 002) izsoles 

rezultātus un pārdot to xxxxxx, p.k.xxxxx, par nosolīto cenu  600,00 euro, nosakot 

pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 31.jūlijam. 

5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta 

divistabu dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 7, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 43,1 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 431/1600 domājamās daļas 

no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0081 001 004) izsoles 

rezultātus un pārdot to xxxxx, p.k.xxxxx, par nosolīto cenu 800,00 euro, nosakot pirkuma 

maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 31.jūlijam. 

mailto:dome@dobele.lv


6. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vītoli”, 

Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,78 ha platībā (kadastra 

numurs 4660 003 0081) un būves - kūts 629.6 kv.m. platībā izsoles rezultātus un pārdot 

to xxxxx, p.k.xxxxxx, par nosolīto cenu 3600,00 euro, nosakot pirkuma maksas samaksas 

termiņu līdz 2016.gada 31.martam. 

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

līgumu un veikt pirmo maksājumu 10% apmērā no nosolītās pirkuma maksas. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.44/2 

 

Par dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

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

trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņa Čakstes 

ielā 25, Dobelē, Dobeles novadā 2015.gada 10.janvāra dzīvokļu īpašnieku aptaujas rezultātus par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NODOT dzīvojamās mājas Jāņa Čakstes ielā 25, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv 33 

dzīvokļu īpašumiem, to sastāvā ietilpstošās zemes 4070 kv.m., pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Jāņa Čakstes 25”, reģ.Nr.40008231299. 

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

pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamās mājas Jāņa Čakstes ielā 25, Dobelē, Dobeles 

novadā nodošanas - pieņemšanas aktu. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.45/2 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3_„Grozījums Dobeles novada 

pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada 

pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”” apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījums 

Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles 

novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām””. 

 

 

 

 

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 27.februāra 

lēmumu Nr.45/2 

(protokols Nr.2) 

 

2015.gada 27.februārī      Saistošie noteikumi Nr.3 

 

„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām” 

grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 7.punktā skaitli „72,00” ar skaitli „100,00”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dobeles novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles novada ziņas” likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu Nr.3 

„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Pašvaldība paaugstina pabalsta apmēru ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu līdz 100,00 euro, tādējādi ir jāizdara 

grozījums 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un 

politiski represētām personām”. 

 

 

2.Īss projekta satura izklāsts 

 

Saistošo noteikumu 7.punktā  skaitlis „72,00” tiek aizstāts ar 

skaitli „100”. 

 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

Plānotā budžeta ietvaros. 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

 

Nav ietekmes. 

 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

 

Nav ietekmes.  

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Nav attiecināms. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.46/2 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta  

„Atpūtas vietas izveidošana pie Dobeles Vācu kultūras  

biedrības Bērzes upes krastā” realizācijai 

 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un, ņemot vērā 

Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3) 

un Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 09.01.2015. lēmumu 

Nr.06.6-11/15/23 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt biedrībai „Dobeles Vācu kultūras biedrība” projekta „Atpūtas vietas izveidošana 

pie Dobeles Vācu kultūras biedrības Bērzes upes krastā” realizācijai līdzfinansējumu EUR 

537,73 (pieci simti trīsdesmit septiņi euro 73 centi) apmērā, kas sastāda 10% no projekta 

kopējām izmaksām. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.47/2 

 

Par projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. punktu un Eiropas 

Savienības fondu 2014.- 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA reģistrēto NEET jauniešu prasmes un 

veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt dalību projekta “PROTI un DARI!” (turpmāk – Projekts) īstenošanā “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA 

reģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” īstenošanas noteikumi” ietvaros, ar kopējo projekta finansējumu EUR 143 906,40. 

2. Apņemas nodrošināt Projekta īstenošanu par pašvaldības budžeta līdzekļiem: 

2.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī 

informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 

2.2. Projekta administratīvo ieviešanu; 

2.3. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu 

profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu 

finansējumu plūsmu Projekta īstenošanai. 

3. Apņemas nodrošināt par Projekta budžeta līdzekļiem: 

3.1. sasniedzamās iznākuma rādītāju kvotas izpildi, t.i. Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras (turpmāk – Aģentūra) norādītās mērķa grupas jauniešu skaita 

iesaisti Projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu divu līdz deviņu mēnešu garumā 

atbilstoši izstrādātajai mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu 

programmām; 

3.2. Projekta īstenošanai atbilstošā personāla (programmas vadītājs un mērķa grupas 

jauniešu mentoru) piesaisti; 

3.3. Projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus. 

4. Nodrošināt iesaistīšanos Projekta īstenošanā ar š.g. 1.maiju un uzsākt sadarbības līguma 

slēgšanu ar Aģentūru par projekta īstenošanu. 

5. Nozīmēt ar izpilddirektora rīkojumu no Attīstības un plānošanas nodaļas atbildīgo par 

projekta īstenošanu. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.48/2 

 

Par projekta „Pirmo Kurzemes dziedātāju svētku vēstures un 145 gadu jubilejas 

pasākuma dokumentēšana un svētku popularizēšana”  

 iesnieguma iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Latviešu fonda 

„Projektu pieteikšanas noteikumiem”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes projekta „Pirmo Kurzemes 

dziedātāju svētku vēstures un 145 gadu jubilejas pasākuma dokumentēšana un svētku 

popularizēšana” iesnieguma iesniegšanu Latviešu fonda projektu konkursā ar kopējo projekta 

finansējumu EUR 2900,00, t.sk. EUR 1450,00 no Latviešu fonda un Dobeles novada pašvaldības 

līdzfinansējums EUR 1450,00. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 

EUR 2900,00 apmērā no Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

27.02.2015.          Nr.49/2 

 

   

 Par projekta iesnieguma „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada  

Dobeles pagasta Gauratas ezerā” iesniegšanu  

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 

2010.gada 2.marta noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 3.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projekta „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Dobeles pagasta 

Gauratas ezerā” (turpmāk – Projekts) iesniegumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda pasākuma 

„Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, 

kurās ir atļauta makšķerēšana” 2015.gada pirmajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 3 

630 EUR (ar pievienotās vērtības nodokli), t.sk. Zivju fonda finansējums – 3 630 EUR. 

2. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu no pašvaldības 

2015.gada budžeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.50/2 

 

Par projekta iesnieguma „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada  

Bikstu pagasta  Zebrus ezerā” iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 

2010.gada 2.marta noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 3.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projekta „Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus 

ezerā” (turpmāk – Projekts) iesniegumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda pasākuma „Zivju 

resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir 

atļauta makšķerēšana” 2015.gada pirmajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 3 900 EUR, 

t.sk. Zivju fonda finansējums – 3 900 EUR. 

2. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu no pašvaldības 

2015.gada budžeta. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.51/2 

 

 

Par projekta iesnieguma „Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu 

izaugsmei” iesniegšanu 

  

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

Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu centru 

darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem 

jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” nolikumu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu 

izaugsmei” Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras atklātā projektu konkursā 

“Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās 

mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” 

atlasei, nosakot kopējo projekta finansējumu 4 000,00 EUR, kas 100% apmērā ir Jaunatnes 

starptautisko programmas aģentūras finansējums. 

 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai priekšfinansējumu EUR 

800,00 apmērā no pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.52/2 

 

 

Par projekta „EVS Dobele II” īstenošanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.panta un saskaņā ar Eiropas Savienības 

programmu “Erasmus +”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Īstenot projektu „EVS Dobele II” Eiropas Savienības programmas “Erasmus +” 

apakšprogrammā “Jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitāte”, nosakot kopējo projekta 

finansējumu EUR 7 985,00. 

2. Nodrošināt projekta īstenošanai priekšfinansējumu EUR 2794,75 apmērā no pašvaldības 

2015.gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.53/2 

 

Par projekta iesnieguma „Labās pieredzes iegūšana kultūras darba veicināšanai”  

(„Exchanging the Best Experience of leading the Culture work”) iesniegšanu 

  

 

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

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” vadlīnijām par 

projektu īstenošanas nosacījumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta „Labās pieredzes iegūšana kultūras darba veicināšanai” („Exchanging the 

Best Experience of leading the Culture work ” (turpmāk – projekts) īstenošanu Ziemeļu Ministru 

padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra” apakšprogrammā 

“Īstermiņu sadarbības tīklu veidošana” ar kopējo projekta finansējumu EUR 6 891 ar t.sk. Ziemeļu 

Ministru padomes finansējums EUR 4800 un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 

2091. 

 

2. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 2091 apmērā no pašvaldības 

2015.gada budžeta līdzekļiem 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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 27.02.2015.         Nr.54/2 

 

Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam 

saskaņošanu 

  

 

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

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot   Ministru Kabineta 2011.gada 

12. jūlija noteikumu Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem 

plāniem un atkritumu rašanās novēršanas programmu” 2.nodaļas 3.punktā noteikto, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

Saskaņot Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam 

galīgo redakciju (pielikumā). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

27.02.2015.          Nr.55/2 

 

Par Dobeles novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmuma Nr.17/1 

„Par atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim  

un pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu  

 

 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta piekto daļu Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

ATZĪT par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumu 

Nr.17/1 „Par atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un pašvaldības atbildīgajiem 

darbiniekiem”. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A. SPRIDZĀNS 
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