2011.gada 29.decembra domes sēdes lēmumi
Darba kārtībā:
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7 (287/18)
8 (288/18)
9 (289/18)
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11 (291/18)

12 (292/18)
13 (293/18)
14 (294/18)
15 (295/18)
16 (296/18)
17 (297/18)
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19 (299/18)
20 (300/18)
21 (301/18)
22 (302/18)
23 (303/18)
24 (304/18)

25 (305/18)
26 (306/18)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Virsaiši”,
Bikstu pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemesgabalu Uzvaras ielā 16 un
Smilšu ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā, robeţu pārkārtošanai
Par nekustamā īpašuma „Laukaiľi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Lielezernieki”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā,
sadalīšanu
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Par zemes lietošanas mērķa maiľu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.141/8
„Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētas zemes nomu”
Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
Par Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.229/13 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Ausmas ielā 21-19, Dobelē, Dobeles novadā,
atsavināšanu” atcelšanu
Par nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 189”, Auru pagastā, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 377”, Auru pagastā, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma „Pokaiľi 287”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma „Kastaľkroga ceļš”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma Noliktavas ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma Noliktavas ielā 8A, Dobelē, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Sprīdīšos 1”, Naudītes
pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Mušās 2”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, atsavināšanu
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2009.gada 23.jūlija lēmumā Nr.18/4
„Par Dobeles novada iepirkuma komisiju”
Grozījumi Dobeles novada domes iepirkuma komisijas nolikumā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieľemšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par
Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
apstiprināšanu
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20
„Grozījumi

27 (307/18)
28 (308/18)

29 (309/18)
30 (310/18)
31 (311/18)

32 (312/18)
33 (313/18)
34 (314/18)
35 (315/18)

36 (316/18)
37 (317/18)

Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17
„Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu
Par Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 2011.gada 21.novembra
lēmuma Nr.20/420 „Par atteikumu anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu
Raimondam Šneideram” apstrīdēšanu
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā
Nr.293/17 “ Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”
Par īpašuma atsavināšanu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.9/1
„Par maksas pakalpojumiem profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādēs”
Par Dobeles novada pašvaldības apmaksātiem Dobeles novada sporta bāzu
izmantošanas limitiem Dobeles novada sporta biedrībām un klubiem
Par projekta „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā (II kārta)“
iesnieguma iesniegšanu
Par bieţi sastopamo derīgo izrakteľu atļaujas pārreģistrēšanu
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1
„Par Dobeles novada pašvaldības iestāţu un struktūrvienību maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”
Par pamatkapitāla palielināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Dobeles novada pašvaldības budţets 2011.gadam”” apstiprināšanu
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LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.281/18

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Virsaiši”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, sadalīšanai
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 14.decembrī saľemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxx,
iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Virsaiši”, Bikstu
pagastā, Dobeles novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxx sadalīšanai divās zemes
vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Virsaiši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 1996.gada 12.janvārī reģistrēts
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.64 uz Xxxxx
Xxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 6,1 ha, kadastra apzīmējums xxxxx.
2. Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Virsaiši”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxx divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 10.novembra lēmumu Nr.43 atļāva izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Virsaiši” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2011.gada 9.decembrī zemes ierīcības
projekts saskaľots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi.
5. Saskaľā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieľem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiľu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaľā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Virsaiši”, Bikstu

pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 6,1 ha platībā divās
atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 3,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 2,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 3,2 ha:
3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.2. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
3.1.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija.
3.2. zemes vienībai ar platību 2,9 ha:
3.2.1. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
3.2.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.282/18

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemesgabalu Uzvaras ielā 16 un Smilšu ielā 2,
Dobelē, Dobeles novadā, robežu pārkārtošanai
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 12.decembrī saľemti iesniegumi ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu zemesgabalu Uzvaras ielā 16 un Smilšu ielā 2, Dobelē, Dobeles
novadā, robeţu pārkārtošanai.
Izskatot iesniegumus un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Uzvaras ielā 16, Dobelē, Dobeles novadā, 2007.gada 20.augustā reģistrēts
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.34 uz SIA „Baltic
Candles Ltd” vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 41679 kv.m., kadastra apzīmējums
4601 003 1206.
2. Nekustamais īpašums Smilšu ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā, 2011.gada 25.augustā reģistrēts
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.808 uz SIA
„Agrolats Nekustamie Īpašumi” vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 3214 kv.m.,
kadastra apzīmējums 4601 003 1216.
3. SIA „Baltic Candles Ltd” un SIA „Agrolats Nekustamie Īpašumi” vēlas pārkārtot nekustamo
īpašumu Uzvaras ielā 16 un Smilšu ielā 2 robeţas izmainot zemesgabalu platības par 1038 kv.m.
4. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 2.novembra lēmumu Nr.42 atļāva izstrādāt

zemes ierīcības projektu zemesgabalu Uzvaras ielā 16 un Smilšu ielā 2 robeţu pārkārtošanai. Zemes
ierīcības projektu izstrādājusi VSIA “Latvijas Valsts mērnieks”.
5. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2011.gada 11.novembrī zemes ierīcības
projekts saskaľots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi.
6. Saskaľā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieľem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiľu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaľā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu zemesgabalu Uzvaras ielā 16 un Smilšu ielā
2, Dobelē, Dobeles novadā, zemesgabalu robeţu pārkārtošanai.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. Uzvaras ielā 16 zemes vienībai ar platību 40641kv.m. – kods 1001 – rūpnieciskās
raţošanas uzľēmumu apbūve;
2.2. Smilšu ielā 2 zemes vienībai ar platību 4252 kv.m. – kods 1001 – rūpnieciskās
raţošanas uzľēmumu apbūve.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. Uzvaras ielā 16 zemes vienībai ar platību 40641kv.m.:
3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.1.2. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līnijām
kabeļu kanalizāciju;
3.1.3. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;
3.1.4. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;
3.1.5. 12010101 – aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, ūdensvads
atrodas līdz 2 m dziļumā;
3.1.6. 12010101 – aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, ūdensvads
atrodas līdz 2 m dziļumā;
3.1.7. 120601 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu
un būvi;
3.1.8. 120601 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu
un būvi;
3.1.9. 120601 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu
un būvi;
3.1.10. 12020101 – aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un
gāzes mērīšanas staciju gāzesvada diametrs līdz 300 mm;
3.1.11. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.1.12. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.1.13. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.1.14. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.1.15. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.

3.2. Smilšu ielā 2 zemes vienībai ar platību 4252 kv.m.:
3.2.1. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;
3.2.2. 12010101 – aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, ūdensvads
atrodas līdz 2 m dziļumā;
3.2.3. 120601 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu
un būvi;
3.2.4. 12020101 – aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un
gāzes mērīšanas staciju gāzesvada diametrs līdz 300 mm;
3.2.5. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.2.6. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.2.7. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.283/18

Par nekustamā īpašuma „Laukaiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 8.decembrī Dobeles novada pašvaldībā
saľemto Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Laukaiľi” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Laukaiľi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxx ar
kopplatību 19,6 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.1000 0010 5028 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxx, platība 5,3 ha un xxxxx, platība 14,3 ha.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Laukaiľi” divos atsevišķos īpašumos.
Saskaľā 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 maiľas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Laukaiľi”, Auru pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 5,3 ha platībā – individuālā dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 14,3 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, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.284/18

Par nekustamā īpašuma „Lielezernieki”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 16.decembrī Dobeles novada pašvaldībā
saľemtos Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxx, un Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegumus par
nekustamā īpašuma „Lielezernieki” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Lielezernieki”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxx
ar kopplatību 118,82 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.1000 0006 8923 kā kopīpašums uz Xxxxx Xxxxxxx un Xxxxx Xxxxxxx vārda.
Nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxx, platība
53,1 ha, xxxxx, platība 29,0 ha, xxxx, platība 33,5 ha un xxxx, platība 3,22 ha. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxxx un Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lielezernieki” divos
atsevišķos īpašumos.
Saskaľā 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 maiľas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Lielezernieki”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 53,1 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (kods 0201);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: xxxxx, 29,0 ha platībā, xxxxx, 33,5 ha platībā,
xxxxx, 3,22 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.285/18
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 23.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Centrs-Tumšsili c-12”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0577 ar platību 5,7 ha divas atsevišķas zemes
vienības:

1.1. zemesgabalu „Centrs-Tumšsili c-12”, kadastra apzīmējums 4668 003 0577 ar platību 4,8 ha,
nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.2. zemesgabalu „Centrs-Tumšsili c-12” ar platību 0,9 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Vecpēpas”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu xxxxx ar platību 1,0 ha divus atsevišķus īpašumus:
2.1. zemesgabalu „Vecpēpas”, kadastra apzīmējums xxxxx ar platību 0,9 ha, nosakot zemes
lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701);
2.2. zemesgabalu „Strautiľi” ar platību 0,1 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – vienstāva un
divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.286/18
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Izskatījusi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meţi” struktūrvienības LVM Nekustamie
īpašumi, juridiskā adrese: „Sili”, Meţciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001,
iesniegumu par lietošanas mērķa noteikšanu meţa zemēm un saskaľā ar Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.2.punktu, 35.punktu un
spēkā esošo Dobeles novada Jaunbērzes pagasta teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir meţsaimniecība (kods 0201), šādām zemes vienībām Jaunbērzes pagastā Dobeles
novadā:
1.1. kadastra apzīmējums 4668 001 0144, platība 70,3 ha;
1.2. kadastra apzīmējums 4668 001 0145, platība 3,7 ha;
1.3. kadastra apzīmējums 4668 001 0146, platība 17,4 ha;
1.4. kadastra apzīmējums 4668 001 0147, platība 215,1 ha;
1.5. kadastra apzīmējums 4668 001 0148, platība 15,9 ha;
1.6. kadastra apzīmējums 4668 002 0060, platība 4,5 ha;
1.7. kadastra apzīmējums 4668 002 0065, platība 162,6 ha;
1.8. kadastra apzīmējums 4668 002 0066, platība 1780,7 ha;
1.9. kadastra apzīmējums 4668 002 0071, platība 145,5 ha;
1.10. kadastra apzīmējums 4668 002 0073, platība 330,5 ha;
1.11. kadastra apzīmējums 4668 002 0074, platība 526,9 ha;
1.12. kadastra apzīmējums 4668 002 0075, platība 38,1 ha;
1.13. kadastra apzīmējums 4668 002 0095, platība 2,7 ha;
1.14. kadastra apzīmējums 4668 003 0189, platība 5,1 ha;
1.15. kadastra apzīmējums 4668 003 0190, platība 153,0 ha;
1.16. kadastra apzīmējums 4668 003 0191, platība 361,5 ha;
1.17. kadastra apzīmējums 4668 003 0192, platība 41,0 ha;
1.18. kadastra apzīmējums 4668 003 0193, platība 44,3 ha;

1.19. kadastra apzīmējums 4668 003 0194, platība 152,5 ha;
1.20. kadastra apzīmējums 4668 003 0195, platība 30,7 ha.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), šādām zemes vienībām Jaunbērzes
pagastā Dobeles novadā:
2.1. kadastra apzīmējums 4668 001 0173, platība 1,21 ha;
2.2. kadastra apzīmējums 4668 002 0081, platība 0,18 ha;
2.3. kadastra apzīmējums 4668 002 0086, platība 2,2 ha;
2.4. kadastra apzīmējums 4668 002 0088, platība 0,38 ha;
2.5. kadastra apzīmējums 4668 003 0615, platība 1,4 ha.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā
procesa likuma 79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.287/18
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Saskaľā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība” 17.7.punktu, 35.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Auru pagasta teritorijas
plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
MAINĪT nekustamā īpašuma „Vecjostas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu xxxxx 36,7 ha platībā, lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība /kods 0201/.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.288/18

Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.141/8 „Par pašvaldībai
piekritīgās apbūvētas zemes nomu”
Izskatot saľemto Xxxxx Xxxxxxx iesniegumu par zemes nomu un saskaľā ar likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta “b” apakšpunktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
“Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2010.gada 27.maija lēmuma Nr. 141/8 „Par pašvaldībai
piekritīgās apbūvētas zemes nomu” grozījumu un IZTEIKT 1.punktu šādā redakcijā:
„1. IZNOMĀT uz 10 gadiem Xxxxx Xxxxxxx, deklarētā dzīvesvieta: xxxxx, apbūvēta
zemesgabala Kalna ielā 3, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums xxxxx)
daļu 0,606 ha platībā noliktavas uzturēšanai.”.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.289/18
Par pašvaldībai piederošās apbūvētas zemes nomu

Saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. IZNOMĀT uz 10 gadiem Xxxxx Xxxxxxx, deklarētā dzīvesvieta: xxxxx, apbūvēta zemesgabala
Kalna ielā 3, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, (kadastra apzīmējums xxxxx) daļu 0,274 ha
platībā noliktavas uzturēšanai.
2. NOTEIKT zemesgabala nomas maksu 2% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma
nodokli likumā noteiktā kārtībā.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.290/18
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu

Saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un Dobeles novada domes 2010.gada
25.marta lēmumu Nr.72/5 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksas minimālajiem
apmēriem”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IZNOMĀT uz 10 gadiem SIA „ALSIF”, juridiskā adrese: „Bērziľi”, Annenieku pagasts, Dobeles
novads, LV-3718, neapbūvētu zemesgabala „Maliľas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā,
(kadastra apzīmējums 4642 001 0828) daļu 2,0 ha platībā ar apbūves tiesībām kafejnīcas un gaļas
pārstrādes ceha celtniecībai.

2. Lēmuma 1.punktā minēto īpašumu nomniekam:
2.1. būvprojektus, būvdarbu tāmes, ieguldījumu dokumentus un citus ar būvniecību saistītos
dokumentus saskaľot ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi;
2.2. objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.
3. NOTEIKT zemesgabala nomas maksu 2% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma
nodokli likumā noteiktā kārtībā.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.291/18

Par Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.229/13 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Ausmas ielā 21-19, Dobelē, Dobeles novadā, atsavināšanu” atcelšanu

Dobeles novada dome NOLEMJ:
ATCELT Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.229/13 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Ausmas ielā 21-19, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu”.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.292/18

Par nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 189”, Auru pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 21.septembrī saľemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxx,
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Jaunzemnieki 189”,
Auru pagastā, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 189”, Auru pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr.xxxxx, 0,0591 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 8304 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Dobeles novada pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.9-7/1566 ar
Xxxxx Xxxxxxx par zemesgabala „Jaunzemnieki 189” 0,06 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
zemesgabalam ir Ls 500,00 (pieci simti lati).
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo
daļu, 9. panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Jaunzemnieki 189”,
Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 0,0591 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 800,00 (astoľi simti
lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.293/18

Par nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 377”, Auru pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 3.oktobrī saľemts Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxx,
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Jaunzemnieki 377”,

Auru pagastā, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Jaunzemnieki 377”, Auru pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr.xxxxx, 0,0599 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 8305 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Dobeles novada pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.124/2009 ar
Xxxxx Xxxxxxx par zemesgabala „Jaunzemnieki 377” 0,061 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
zemesgabalam ir Ls 500,00 (pieci simti lati).
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo
daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Jaunzemnieki 377”,
Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 0,0599 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 800,00 (astoľi simti
lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.294/18

Par nekustamā īpašuma „Pokaiņi 287”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 13.septembrī saľemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxx,
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Pokaiľi 287”, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Pokaiľi 287”, Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr.xxxxx, 0,0596 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 8188 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Dobeles novada pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.9-7/1013 ar
Xxxxx Xxxxxxx par zemesgabala „Pokaiľi 287” 0,06 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
zemesgabalam ir Ls 600,00 (seši simti lati).
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo
daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Pokaiľi 287”, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 0,0596 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 950,00 (deviľi simti
piecdesmit lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.295/18

Par nekustamā īpašuma „Kastaņkroga ceļš”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā,
atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 11.janvārī saľemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxx,
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Kastaľkroga ceļš”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Kastaľkroga ceļš”, Annenieku pagastā,
Dobeles novadā, ar kadastra Nr.xxxxx, 0,06 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā,
Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 8564 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
zemesgabalam ir Ls 80,00 (astoľdesmit lati).
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo
daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Kastaľkroga ceļš”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 0,06 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 445,00 (četri simti
četrdesmit pieci lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.296/18

Par nekustamā īpašuma Noliktavas ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2010.gada 6.augustā saľemts SIA „Agrolats Nekustamie
Īpašumi”, juridiskā adrese: Republikas laukums 27-3, Rīga, LV-1010, ierosinājums atsavināt
Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu Noliktavas ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Noliktavas ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā,
ar kadastra Nr.4601 003 1207, 6989 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0020 8616 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Dobeles novada pašvaldība noslēgusi zemes nomas līguma Nr.2009/90-NZ pārjaunojuma
līgumu Nr.9-7/432 ar SIA „Agrolats Nekustamie Īpašumi” par zemesgabala Noliktavas ielā 8 6989
kv.m. platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
zemesgabalam ir Ls 17400,00 (septiľpadsmit tūkstoši četri simti lati).
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo
daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu

Noliktavas ielā 8,

Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 4601 003 1207, 6989 kv.m. platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 18000,00
(astoľpadsmit tūkstoši lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.297/18

Par nekustamā īpašuma Noliktavas ielā 8A, Dobelē, Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2010.gada 6.augustā saľemts SIA „Agrolats Nekustamie
Īpašumi”, juridiskā adrese: Republikas laukums 27-3, Rīga, LV-1010, ierosinājums atsavināt
Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu Noliktavas ielā 8A, Dobelē, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals, starpgabals Noliktavas ielā 8A, Dobelē,
Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4601 004 7805, 2413 kv.m. platībā reģistrēts Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 9516 uz Dobeles
novada pašvaldības vārda.
Dobeles novada pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.9-7/1394 ar SIA „Agrolats
Nekustamie Īpašumi” par zemesgabala Noliktavas ielā 8A 2400 kv.m. platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
zemesgabalam ir Ls 720,00 (septiľi simti divdesmit lati).
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,
5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu, starpgabalu Noliktavas
ielā 8A, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 4601 004 7805, 2413 kv.m. platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 5500,00 (pieci tūkstoši
pieci simti lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.298/18

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Sprīdīšos 1”, Naudītes pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 18.janvārī saľemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxx,
ierosinājums par Dobeles novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.3 „Sprīdīšos 1”, Naudītes
pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu.

Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.3 “Sprīdīšos 1”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar
kadastra Nr.xxxxx, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 27-3 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Dzīvokļa Nr.3 “Sprīdīšos 1” platība ir 32,7 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
dzīvoklim ir Ls 600,00 (seši simti lati).
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 6.punktu,
8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu un 45.panta piektās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.3 „Sprīdīšos 1”, Naudītes
pagastā, Dobeles novadā, 32,7 kv.m. platībā un 3270/16310 domājamās daļas no kūts, šķūľa un
zemesgabala.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 750,00 (septiľi simti
piecdesmit lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma izsolīšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.299/18

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Mušās 2”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 7.novembrī saľemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxx,
ierosinājums par Dobeles novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.3 „Mušās 2”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, atsavināšanu.
Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.3 „Mušās 2”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
Nr.xxxxx, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.1000 0044 8326-3 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Dzīvokļa Nr.3 „Mušās 2” platība ir 28,0 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
dzīvoklim un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas vērtējums ir Ls 280,00 (divi simti astoľdesmit lati).
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu,
8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.3 “Mušās 2”, Bērzes pagastā, Dobeles
novadā, kadastra apzīmējums 4652 900 0233 ar platību 28,0 kv.m.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 330,00 (trīs simti
trīsdesmit lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma izsolīšanu likumā noteiktā kārtībā.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.300/18

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2009.gada 23.jūlija lēmumā Nr.18/4
„Par Dobeles novada iepirkuma komisiju”
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Publisko
iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada domes 2009.gada 23.jūlija lēmumā Nr.18/4 „Par Dobeles novada
iepirkuma komisiju” šādus grozījumus:
1.

Izteikt lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā:
„1. Pašvaldības iepirkuma procedūru veikšanai izveidot Dobeles novada iepirkuma komisiju
šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – Laila ŠEREIKO, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja;
komisijas priekšsēdētājas vietniece – Aiva SPROĢE, Dobeles novada domes deputāte, SIA
„Namnieks” juriste;
komisijas locekļi: - Viktors EIHMANIS, Dobeles novada domes deputāts;
- Dainis SIRSONIS, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas
vadītājs;
- Raimonds SĪPOLS, Dobeles novada Jaunbērzes pagasta pārvaldes
vadītājs.

2.

Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Iepirkuma veikšanai Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā iepirkuma
komisiju izveido pašvaldības iestādes vadītājs.”

3.

Svītrot lēmuma 3.punktu.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.301/18
Grozījumi Dobeles novada domes iepirkuma komisijas nolikumā

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada domes iepirkuma komisijas nolikumā (apstiprināts ar Dobeles
novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu Nr.85/8) šādus grozījumus:
1. Svītrot nosaukumā vārdu „domes”, aizstājot ar vārdu „pašvaldības”.
2. Svītrot 1.1.punktā vārdu „domes”, aizstājot ar vārdu „pašvaldības”.
3. Izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā:
„2.3. KOMISIJAS kompetencē ir iepirkuma procedūru organizēšana, tai skaitā:
2.3.1.iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšana;
2.3.2.iepirkumu izziľošana;

4.
5.

2.3.3.iepazīšanās ar iepirkuma procedūras dokumentiem nodrošināšana un dokumentu
izsniegšana;
2.3.4.rakstiskas informācijas sniegšana par izziľotajiem iepirkumiem;
2.3.5.iepirkuma procesa gaitas protokolēšanu;
2.3.6.atbildes uz piegādātāju informācijas pieprasījumiem un iesniegumiem;
2.3.7.piedāvājumu un pieteikumu pieľemšana un atvēršana;
2.3.8.piedāvājumu un pieteikumu izvērtēšana;
2.3.9.lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieľemšana un paziľošana.”
Svītrot 3.1.punktā vārdus „un KOMISIJAS sekretārs”.
Izteikt 3.3.punktu jaunā redakcijā:
„3.3. KOMISIJAS sekretāra pienākumus pilda un lietvedību kārto Dobeles novada
pašvaldības iepirkumu speciālists.”
Papildināt 3.9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„KOMISIJAS loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viľa viedokli ieraksta protokolā. Protokolu
paraksta visi KOMISIJAS locekļi, kas piedalās sēdē.”
Svītrot 3.13.punktu.

6.

7.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.302/18
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā

Saskaľā ar 2011.gada 16.jūnija likumā „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā (apstiprināts ar Dobeles novada
domes 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.259/15) šādus grozījumus:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Papildināt izdošanas pamatojumu aiz vārdiem „atlīdzības likuma” ar skaitli un
vārdiem „3.panta ceturto daļu”.
Svītrot izdošanas pamatojumā skaitli un vārdu „18.pantu”.
Izteikt 7.3.punktu jaunā redakcijā:
„7.3. Izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam, iestāţu vadītājiem un
darbiniekiem, saskaľā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā
var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75% no mēnešalgas.”
Izteikt 7.4.punktu jaunā redakcijā:
„7.4. Pašvaldības policijas darbiniekus (amatpersonas), papildus 7.3.punktā
noteiktajam, var prēmēt par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata
pienākumus, kā arī par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai
varētu radīt būtisku kaitējumu. Prēmiju kopējais apmērs personai kalendāra gada
laikā nedrīkst pārsniegt 120% no mēnešalgas, bet ikreizējais prēmijas apmērs –
60% no mēnešalgas.”
Papildināt nolikumu ar 7.6.punktu šādā redakcijā:
„7.6. Pašvaldības iestādes prēmiju izmaksai kalendāra gada laikā var izmantot ne
vairāk kā 10% no atalgojumam piešķirto līdzekļu apjoma.”
Papildināt nolikumu ar 8.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.1.5. pabalstu līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā darbiniekam
(amatpersonai), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.”
Papildināt nolikumu ar 8.2.punktu šādā redakcijā:
„8.2. Finanšu līdzekļu kopējo apmēru atvaļinājuma pabalstu izmaksai kalendāra gada

1.8.

laikā un to piešķiršanas kārtību, atbilstoši Atlīdzības likumā noteiktajam, nosaka
domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.“
Svītrot 9.6.punktu.

2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.303/18
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Saskaľā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1915.pantu un 1928.pantu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
PIEĽEMT biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība”, vienotais reģistrācijas
Nr.40008020804, dāvinājumu (ziedojumu) - dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 53,70
LVL” 500 gab., ar kopējo vērtību LVL 26850,00 (divdesmit seši tūkstoši astoľi simti piecdesmit
lati, 00 santīmi).
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.304/18

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Dobeles novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Dobeles novada
dome, NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Dobeles novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (pielikumā).

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 29.decembra lēmumu
Nr.304/18 (protokols Nr.18)
Saistošie noteikumi Nr.19

2011.gada 29.decembrī

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.24 „Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Izdoti saskaľā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta pirmo daļu,
24.panta pirmo daļu, 15.pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par
Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:
1. Papildināt 11. punktu ar 11.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.5. maznodrošinātas un trūcīgas personas (ģimenes), kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni un
kuras ir atzītas par cietušām no prettiesiskām darbībām.”
2. Papildināt 14.punktu ar 14.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 14.8. sociālā dienesta izziľa, kas apliecina, ka maznodrošinātas un trūcīgas personas
(ģimenes), kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni, ir cietušas no prettiesiskām darbībām.”
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.305/18

Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā
funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 15.panta pirmās daļas 2.punktu gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un 15.panta ceturto daļu,
kas nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai, un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu un 45.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1.

SLĒGT deleģēšanas līgumus par pašvaldības autonomo funkciju ietvaros esošu pārvaldes
uzdevumu nodrošināšanu, deleģējot:
1.1. SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” šādus uzdevumus:
1.1.1. publisko laukumu, ielu un gājēju celiľu sanitārās tīrības uzturēšana;
1.1.2. pilsētas parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
1.1.3. kapsētu ierīkošana un uzturēšana;
1.1.4. šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
1.1.5. sabiedriskās tualetes uzturēšana;
1.1.6. klaiľojošo dzīvnieku izķeršana un dzīvnieku izolatora uzturēšana;
1.1.7. ielu un ceļu ikdienas uzturēšana.
1.2. SIA „Sesava KP” šādus uzdevumus:
1.2.1. pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda apsaimniekošana novada pagastu
teritorijās (izľemot Auru pagastu);
1.2.2. ielu un ceļu ikdienas uzturēšana;
1.2.3. publiskā lietošanā esošo teritoriju sanitārās tīrības uzturēšana.
1.3. SIA „Namnieks” - daudzstāvu dzīvojamo māju iekšpagalmu uzturēšana Dobeles pilsētā,
atbilstoši pašvaldības īpašumā esošajai daļai.
1.4. SIA „Dobeles ūdens” šādus uzdevumus:
1.4.1. publiskās infrastruktūras uzturēšana (strūklakas un ugunsdzēsības hidranti);
1.4.2. pašvaldības valdījumā esošas lietus kanalizācijas uzturēšana;

2.

Līgumus slēgt uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim, nosakot deleģēto uzdevumu izpildes
kārtību.
Deleģēto uzdevumu apmaksu veikt atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budţetam.

3.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011

Nr.306/18

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās
kārtības noteikumi”” apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 59.panta pirmās daļas 5.punktu un Ceļu satiksmes likuma 43.pantu, Dobeles
novada dome, NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”” (pielikumā).

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 29.decembra lēmumu
Nr.306/18 (protokols Nr.18)
Saistošie noteikumi Nr.20

2011.gada 29.decembrī

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17
„Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Izdoti saskaľā ar
likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17
„Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 22.punktā skaitli „23:00” ar skaitli „22:00”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 28.punktu šadā redakcijā:
„28. Par tīšu transportlīdzekļa dzenošo riteľu izbuksēšanu, apdraudot ceļu satiksmes drošību un
bojājot brauktuves (ielu, ceļu, vai vietu, kur transportlīdzekļi var pārvietoties) segumu transportlīdzekļa vadītājam vai īpašniekam uzliek naudas sodu Ls 10,00 apmērā; par atkārtoti
izdarītu pārkāpumu uzliek naudas sodu Ls 50,00 apmērā.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.307/18
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Saskaľā ar likuma „ Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo
daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 2,
Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2011.gada 6.novembra kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „VECĀ MUIŢNIEKU LIGZDA”, kura
dibināta ar mērķi nodrošināt namīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1.
NODOT dzīvojamās mājas Kr. Valdemāra ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas
tiesības biedrībai „VECĀ MUIŢNIEKU LIGZDA”.
2.
PILNVAROT SIA „Namnieks” valdes locekli Valdi Meiju sagatavot un pašvaldības vārdā
parakstīt dzīvojamās mājas Kr. Valdemāra ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā nodošanas - pieľemšanas
aktu.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.308/18

Par Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 2011.gada 21.novembra
lēmuma Nr. 20/420 „Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Raimondam
Šneideram” apstrīdēšanu
xxxxx
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.
ATSTĀT spēkā Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra neapstrīdēto lēmumu
Nr.295/17 „Par 2010.gada 23.augusta Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas lēmuma Nr.
14/2-256 apstrīdēšanu” un atteikt uzsākt administratīvo procesu no jauna, jo šajā lietā nav
mainījušies lietas faktiskie vai tiesiskie apstākļi par labu Robertam Delveram.
2.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas iela 19, LV – 3007, saskaľā ar Administratīvā
procesa likuma 79.panta pirmā daļā noteikto.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.309/18

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.293/17
„Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”
Saskaľā ar likuma Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām 12.pantā
noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt
Dobeles
novada
domes
2010.gada
28.oktobra
lēmumā
Nr.293/17 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” šādus grozījumus:
1. Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Lēmuma 1.1.apakšpunktā noteiktā atlīdzība netiek rēķināta par sociālo dzīvojamo telpu
lietošanu.”
2. Izteikt lēmuma 2.2. apakšpunktu jaunā redakcijā:
„2.2. SIA „Sesava KP” – Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu,
Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastos;”
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.310/18

Par īpašuma atsavināšanu
Saskaľā 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 apbūvēta
zemesgabala „Palejas”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra

apzīmējumu 4698 004 0142, 0,77 ha platībā un uz tā esošās ēkas – bērnudārza atklātās
izsoles rezultātus.
2. PĀRDOT SIA „Zebrenes koks”, reģ.Nr.48503018668 nekustamo īpašumu apbūvētu
zemesgabalu „Palejas”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4698 004 0142, 0,77 ha platībā un uz tā esošo ēku – bērnudārzu par nosacīto
cenu Ls 14320,00.
3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala „Astras”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu xxxxx,
0,4114 ha platībā izsoles rezultātus.
4. PĀRDOT Xxxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxx-xxxx neapbūvētu zemesgabalu „Astras”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 0,4114 ha platībā par nosacīto
cenu Ls 1220,00.
5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala „Pokaiľi 160”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
xxxxx, 0,0614 ha platībā atklātās izsoles rezultātus.
6. PĀRDOT Xxxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxx-xxxx neapbūvētu zemesgabalu „Pokaiľi 160”,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 0,0614 ha platībā par
nosacīto cenu Ls 920,00.
7. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala - starpgabala „Iebraucamais ceļš pie Deglava ielas 30”, Dobelē, Dobeles
novadā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 184 kv.m. platībā atklātās izsoles rezultātus.
8. PĀRDOT Xxxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxx-xxxxx neapbūvētu zemesgabalu - starpgabalu
„Iebraucamais ceļš pie Deglava ielas 30”, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu
xxxxx, 184 kv.m. platībā par nosacīto cenu Ls 320,00.
9. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma apbūvēta
zemesgabala „Geizeri”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4660
001 0348, 0,323 ha platībā un uz tā esošo inţenierbūvi – artēzisko aku atklātās izsoles
rezultātus.
10. PĀRDOT SIA „Ziedi JP”,reģistrācijas Nr.45101000230 nekustamo īpašumu apbūvētu
zemesgabalu „Geizeri”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4660
001 0348, 0,323 ha platībā par nosacīto cenu 720,00.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.311/18

Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.9/1 „Par maksas
pakalpojumiem profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.9/1 „Par maksas pakalpojumiem profesionālās
ievirzes un interešu izglītības iestādēs” šādu grozījumu:
Svītrot Lēmuma 1.punkta 1.3.apakšpunktu.

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.312/18

Par Dobeles novada pašvaldības apmaksātiem Dobeles novada sporta bāzu
izmantošanas limitiem Dobeles novada sporta biedrībām un klubiem
Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktā
noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības apmaksātus Dobeles novada pašvaldības
sporta bāzu izmantošanas limitus Dobeles novada sporta klubiem un biedrībām uz laiku no
2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim (pielikumā).
2. PILNVAROT Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Māru Krūmiľu un
Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāju Gunti Safranoviču slēgt vienošanās ar Dobeles novada
sporta klubiem un biedrībām par sporta bāzu izmantošanu.
3. ATZĪT par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2011.gada 30.decembra lēmumu
Nr.338/19 „Par Dobeles novada pašvaldības apmaksātiem Dobeles pilsētas sporta bāzu
izmantošanas limitiem Dobeles novada sporta biedrībām un klubiem”.
Pielikums
Dobeles novada domes
2011.gada 29.decembra lēmumam Nr.312/18
Dobeles novada pašvaldības apmaksātie Dobeles novada sporta bāzu izmantošanas limiti
2012.gadā
Nr.
p.k.
1.

Biedrība

Reģ.Nr.

Sporta bāze

Limits

„WPC-WPO
Latvija”

40008110135

Sporta centra stadions

2 stundas 1 reizi nedēļā

2.

„MX4 Dobele”

40008098383

Dobeles 1.vsk. peldbaseins
Meţinieku pamatsk. sporta
zāle

1 stunda 1 reizi nedēļā
2 stundas 2 reizes nedēļā

3.

„Jaunatnes futbola
centrs „Dobele”

40008134627

Dobeles 1.vsk. peldb.
Sporta centra stadions

1 stunda 1 reizi nedēļā
4 stundas 5 reizes nedēļā

Sporta centra sporta halle
1/3

4 stundas 2 reizes nedēļā,+3 sacensības
gadā

Dobeles 1.vsk. sporta zāle
Sporta centra sporta halle
1/3

2 stundas 1 reizi nedēļā
2 stundas 2 reizes nedēļā

4.

Riteņ-braukšanas
sporta klubs
„Tandēms”

4000825498

Sporta centra trenaţieru

5.

„Sporta klubs
Dobeles Atlēts”

40008024774

zāle
Sporta centra svarcelšanas
zāle

1 stunda 2 reizes nedēļā
3 stundas 4 reizes nedēļā

Sporta skolas svarcelšanas
zāle
(svarcelšana)

2 stundas 7 reizes nedēļā

Sporta skolas svarcelšanas
zāle
(spēka trīscīľa)

4 stundas 4 reizes nedēļā

Dobeles 1.vsk. peldb.

1 stunda 1 reizi nedēļā

Sporta centra stadions

1 stunda 5 reizes nedēļā

Sporta centra halle 2/3

2 stundas 3 reizes nedēļā, sacensības

„Zemgales
reģionālais
handbola klubs”

40008027588

7.

„TSK Sprīdītis”

40008038295

Sporta skolas sporta zāle

2 stundas 1 reizi nedēļā

8.

Dobeles invalīdu
biedrība
„Sporta klubs
AQUATICS”

40008025290

Sporta centra šautuve

2 stundas 1 reizi nedēļā

40008155968

Dobeles 1.vsk. sporta zāle
Sporta centra halle 1/3

2 stundas 2 reizes nedēļā

Basketbola klubs
Dobele

40008173959

Dobeles sāk.sk.zāle
Sporta centra halle 1/3

6.

9.

10.

2 stundas 2 reizes nedēļā
1,5 stundas 2 reizes nedēļā
1,5 stundas 1 reize nedēļā

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.313/18

Par projekta „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā (II kārta)“
iesnieguma iesniegšanu
Saskaľā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumu Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās””
56.3.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IESNIEGT projekta „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā (II kārta)“
iesniegumu Satiksmes Ministrijā atklātā konkursa „Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās“ ietvaros.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt izmaksas projekta īstenošanai LVL 1
400 000 apmērā (t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu LVL 700 000,
kas sastāda 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas un nacionālo līdzfinansējumu
30% vai LVL 300 000 apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas un plānotās
projekta neattiecināmās izmaksas LVL 400 000).
3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai 2013.gadā lūgt aizdevumu Valsts kasei LVL 1
200 000 apmērā, paredzot atmaksu sākt 2014.gada martā, to atmaksājot līdz 2034.gada
martam.

4. Aizľēmumu ľemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
5. Garantēt aizľēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.314/18

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrēšanu
Saskaľā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu un MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieţi sastopamo derīgo izrakteľu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 33. un 38.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Pārreģistrēt Bikstu pagasta padomes izdoto 2008.gada 21.maija bieţi sastopamo derīgo
izrakteľu ieguves atļauju Nr.1 smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Silkalni II”
(turpmāk – ATĻAUJA) no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda
uz akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda, pēc nomas līguma
noslēgšanas.
2. Izdarīt ATĻAUJĀ šādu grozījumu:
2.1. aizstāt vārdus „Un derīga līdz 2018.gada 21.maijam“ ar vārdiem „Derīga līdz 2017.gada
31.decembrim“.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.315/18

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāţu un
struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.
2.
3.
4.

Papildināt 1.pielikuma 1.2.apakšpunktu sadaļā „Bikstu pagasts” ar skaitli „3,00”.
Aizstāt 1.pielikuma 1.2.apakšpunktā sadaļā „Jaunbērzes pagasts” skaitli „2,00” ar
skaitli „3,00”.
Papildināt 1.pielikuma 1.9.apakšpunktu sadaļā „Bikstu pagasts” ar skaitli „2,50”.
Izteikt 7.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

Pielikums
Dobeles novada domes
2011.gada 29.decembra lēmumam Nr.315/18

7.pielikums

Dobeles sporta centra maksas pakalpojumi
Nr.p.k.

Pakalpojums

11.

Trenažieru zāles apmeklējuma mēneša abonements + sauna 2 reizes
nedēļā:
Skolēniem un studentiem
Pārējiem
Trenažieru zāles apmeklējuma mēneša abonements + sauna 3 reizes
nedēļā:
Skolēniem un studentiem
Pārējiem
Vienreizējs trenažieru zāles apmeklējums bez abonementastundā
Sporta zāles īre sporta pasākumiem stundā:
1/3 zāles
2/3 zāles
Visa zāle
Sporta zāles un laukuma ar sintētisko segumu īre individuālajiem
apmeklētājiem stundā
Tenisa laukumu īre sporta zālē un laukumā ar sintētisko segumu
vienai personaistundā
Sporta zāles īre citiem pasākumiem stundā:
1/3 zāles
2/3 zāles
Visa zāle
Citu telpu (ģērbtuves, balkonu u.t.t.) īre stundā
Telpu noma pasākumiem, kuros tiek tirgotas ieejas biļetes:
Koncerti, teātru izrādes u.tml. pasākumi
(% apmērā no iekasētās maksas par biļetēm)
Diskotēkas, balles u.tml. pasākumi
(% apmērā no iekasētās maksas par biļetēm)
Svarcelšanas zāles īre stundā

12.

Konferenču telpas īre stundā

13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

Sauna
Individuālais apmeklējums no personas līdz 2 stundām
Saunas apmeklējums grupai virs 5 personām līdz 2 stundām
Par katru nākamo stundu grupai virs 5 personām
Stadiona ēka
Telpu noma par 1m² diennaktī
Laukuma ar sintētisko segumu īre stundā
Sporta centra inventāra noma:
Galdu noma diennaktī par vienu galdu
Krēslu noma diennaktī par vienu krēslu
Saliekamo basketbola grozu noma par vienu grozu stundā
Svarcelšanas grīda stundā
Skaľu aparatūras noma (2 skandas, mikserpults, 1-3 mikrofoni, CD
atkaľotājs) stundā.
Apgaismojuma proţektori (komplekts ar 2 statīviem ) stundā

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1
2.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
10.1.
10.2.

16.6.

Maksa par
pakalpojumu (Ls) bez
PVN

9,83
12,30

12,30
17,21
2,46
12,30
24,59
36,89
1,64
2,46

20,00
40,00
60,00
20,00

10 %
12 %
8,20
8,20
1,64
8,20
4,10
0,60
12,40
3,00
0,50
10,00
10,00
10,00
5,00

LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.316/18
Par pamatkapitāla palielināšanu

Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta
pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
PALIELINĀT SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” pamatkapitālu, izdarot naudas
ieguldījumu Ls 40 000 apmērā.
LĒMUMS
Dobelē
29.12.2011.

Nr.317/18

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības
budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības budţets
2011.gadam””.

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 29.decembra lēmumu
Nr.317/18 (protokols Nr.18)
2011.gada 29.decembrī

Saistošie noteikumi Nr.18

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2011.gadam”
Izdoti saskaľā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
un likuma „Par pašvaldību budţetiem” 16.panta pirmo daļu
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Dobeles novada pašvaldības budţets 2011.gadam” šādus grozījumus:
1.Izteikt saistošo noteikumu Nr.5 1.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudţetu 2011.gadam ieľēmumos 13 995 539 latu
apmērā, izdevumos 15 852 680 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos
līdzekļus 811 878 latu apmērā, sadalījumu pa ieľēmumu un izdevumu veidiem saskaľā ar 1.un
2. pielikumu.”
2.Izteikt saistošo noteikumu Nr.5 1.pielikumu šo saistošo noteikumu 1.pielikumā dotajā
redakcijā.
3. Izteikt saistošo noteikumu Nr.5 2.pielikumu šo saistošo noteikumu 2.pielikumā dotajā
redakcijā.
4. Izteikt saistošo noteikumu Nr.5 3.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudţeta līdzekļu atlikumu uz 2011.gada 1.janvāri
1 438 310 latu apmērā, uz 2012.gada 1.janvāri 1 008 622 latu apmērā.”
5. Izteikt saistošo noteikumu Nr.5 4.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada speciālo budţetu ieľēmumos 361929 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 47 758 latu apmērā, izdevumos 332641 latu apmērā,
līdzekļu atlikumu uz gada beigām 77045 latu apmērā saskaľā ar 3.pielikumu.”
6. Izteikt saistošo noteikumu Nr.5 3.pielikumu šo saistošo noteikumu 3.pielikumā dotajā
redakcijā.
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