
 

 

 

2011.gada 18.marta domes ārkārtas sēdes lēmumi 
 

Darba kārtība: 
 

1 (58/4) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ošlejas”, 

Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

2 (59/4) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalna Oši” un 

„Palāses”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

3 (60/4) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Medņi”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

4 (61/4) Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

5 (62/4) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” apstiprināšanu 

6 (63/4) Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuli 
 



 

 
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 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 18.martā        Nr.58/4 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ošlejas”, Bikstu 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

Dobeles novada domē 2011.gada 1.martā saņemts xxxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegums ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ošlejas”, Bikstu pagastā, 

Dobeles novadā, sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra 

noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.2.apakšpunktiem 

un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību”, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamo īpašumu „Ošlejas”, 

Bikstu pagastā, Dobeles novadā, divās atsevišķās zemes vienībās. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

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

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 15,6 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 5,4 ha: 

3.1.1. 12050102 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 110 kV – 0,2 ha; 

3.1.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0 ha; 

3.1.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,4 ha; 

3.1.4. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem – 0,1 ha; 

3.1.5. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,2 ha; 

3.1.6. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,3 ha; 

3.1.7. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumā – 0,1 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 15,6 ha: 
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3.2.1. 12050102 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 110 kV – 1,8 ha; 

3.2.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,5 ha; 

3.2.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,4 ha; 

3.2.4. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0 ha; 

3.2.5. 20505 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju 

– 0,0 ha; 

3.2.6. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem – 0,4 ha; 

3.2.7. 110907 – stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas 

vietu – 0,3 ha; 

3.2.8. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,2 ha; 

3.2.9. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,7 ha; 

3.2.10. 12010101 –aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 

m dziļumā – 0,0 ha. 

 

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

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

procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 18.martā         Nr.59/4 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Kalna Oši” un „Palāses” 

Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

Dobeles novada domē 2011.gada 16.martā saņemts firmas SIA „Ziedi JP” valdes locekļa 

Jura Pilvera, dzīvo xxxxx, iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo 

īpašumu „Kalna Oši” un „Palāses”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai.  

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra 

noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.2.apakšpunktiem 

un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību”, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Kalna Oši”, 

Dobeles pagastā, Dobeles novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0191 8,77 ha 

platībā trijās zemes vienībās un nekustamā īpašuma „Palāses”, Dobeles pagastā Dobeles novadā 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0196 divās zemes vienībās. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma „Kalna Oši” lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 6,44 ha – kods 1003 – lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūve; 

2.2. zemes vienībai ar platību 0,86 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 



2.3. zemes vienībai ar platību 1,47 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma „Palāses” lietošanas mērķus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 11,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

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

darbība ir lauksaimniecība; 

3.3. zemes vienībai ar platību 9,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

4. NOTEIKT nekustamā īpašuma „Kalna Oši” objekta apgrūtinājumus: 

4.1. zemes vienībai ar platību 6,44 ha: 

4.1.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo un pašvaldības autoceļu 

– 0,43 ha; 

4.1.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem līdz 20 kV – 0,26 ha; 

4.1.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem līdz 20 kV – 0,20 ha; 

4.1.4. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem līdz 20 kV – 0,02 ha; 

4.1.5. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem līdz 20 kV – 0,08 ha; 

4.1.6. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumā – 0,12 ha; 

4.1.7. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,00 ha; 

4.1.8. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,01 ha; 

4.1.9. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,00 ha; 

4.1.10. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,00 ha; 

4.1.11. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,03 ha; 

4.1.12. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,02 ha; 

4.1.13. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,02 ha; 

4.1.14. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,02 ha; 

4.1.15. 120505 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru 

apakšstaciju - 0,01 ha; 

4.1.16. 120204 - aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņraža gāzes 

noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām – 0,04 ha; 

4.1.17. 12080101 - aizsargjoslas teritorija gar gāzes vadu ar spiedienu līdz 0,4 

megapaskāliem – 0,00 ha; 

4.1.18. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līnijām 

un kabeļu kanalizāciju – 0,02 ha; 

4.1.19. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 

m dziļumam – 0,17 ha; 

4.1.20. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 

m dziļumam – 0,08 ha; 

4.1.21. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 

m dziļumam – 0,01 ha; 

4.1.22. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 

m dziļumam – 0,01 ha; 

4.1.23. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 

m dziļumam – 0,017 ha; 



4.1.24. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 

m dziļumam – 0,09 ha; 

4.1.25. 110907 – stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas 

vietu – 0,03 ha; 

4.1.26. 120601 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu – 0,01 ha; 

4.1.27. 120601 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu – 0,00 ha; 

4.1.28. 12010201 – aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu līdz 2 m 

dziļumā – 0,04 ha; 

4.1.29. 12010201 – aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu līdz 2 m 

dziļumā – 0,04 ha; 

4.1.30. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,02 ha; 

4.1.31. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,01 ha; 

4.1.32. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,01 ha; 

4.1.33. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,02 ha; 

4.1.34. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,30 ha. 

 

4.2. zemes vienībai ar platību 0,86 ha: 

4.2.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo un pašvaldības autoceļu 

– 0,06 ha; 

4.2.2. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumam – 0,01 ha; 

4.2.3. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m 

dziļumam – 0,01 ha; 

4.2.4. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,01 ha. 

 

4.3. zemes vienībai ar platību 1,47 ha: 

4.3.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo un pašvaldības autoceļu 

– 0,31 ha; 

4.3.2. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo un pašvaldības autoceļu 

– 0,10 ha; 

4.3.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem līdz 20 kV – 0,19 ha; 

4.3.4. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līnijām 

un kabeļu kanalizāciju – 0,00 ha. 

 

5. NOTEIKT nekustamā īpašuma „Palāses” objekta apgrūtinājumus: 

5.1. zemes vienībai ar platību 11,9 ha: 

5.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha. 

 

5.2. zemes vienībai ar platību 5,5 ha: 

5.2.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha; 

5.2.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha. 

 

5.3. zemes vienībai ar platību 9,0 ha: 

5.3.1. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo un pašvaldības autoceļu – 

0,7 ha; 

5.3.2. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo un pašvaldības autoceļu – 

0,3 ha; 

5.3.3. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus  

pilsētām un ciemiem līdz 20 kV – 0,4 ha; 



5.3.4. 120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,00 ha; 

5.3.5. 120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līnijām 

un kabeļu kanalizāciju – 0,1 ha. 

 

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

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

procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 18.martā        Nr.60/4 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Medņi”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai 

 

Dobeles novada domē 2011.gada 16.martā saņemts xxxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegums ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Medņi”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra 

noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.2.apakšpunktiem 

un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību”, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamo īpašumu „Medņi”, 

Auru pagastā, Dobeles novadā divās atsevišķās zemes vienībās. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 30,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 3,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 30,2 ha: 

3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha; 

3.1.2. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 

– 6,0 ha; 

3.1.3. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi – 0,3 ha; 

3.1.4. 14010103 – vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 3,0 

ha; 

3.1.5. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem - 0,3 ha 

 

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

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

procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 18.martā        Nr.61/4 

 

Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

 

Dobeles novada dome 2011.gada 22.februārī ir saņēmusi xxxxxxxx, reģistrētā 

dzīvesvietas adrese: xxxxx, pilnvarotās personas xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu 

xxxxxxxx iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Jaunzemnieki 13”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 

kas sastāv no zemesgabala 0,1205 ha platībā, kadastra numurs 4646 012 0028. 

Personas tiesības iegūt īpašumā zemi lauku apvidos reglamentē likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta noteikumi. Savukārt, likuma 29.pantā noteikti 

ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka likuma 

28.panta ceturtajā daļā minētās personas nevar iegūt īpašumā: 1)zemi valsts pierobežas joslā; 

2)zemi dabas rezervātos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu zonās; 3)zemi Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā; 4)zemi publisko ūdenstilpju un ūdensteču 

aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumam; 5)lauksaimniecības un meža zemi atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; 

6)zemi valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēs. 

 Saskaņā ar Dobeles novada Auru pagasta teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma 

„Jaunzemnieki 13”, Auru pagastā, Dobeles novadā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo 

māju apbūve. 

 Ņemot vērā teikto un saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

30.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada dome izskata šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minēto 

personu, kas vēlas iegūt zemi īpašumā, iesniegumus un dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, 

ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma 

noteikumiem un ievēroti šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, kā arī Administratīvā procesa 

likuma 65.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. PIEKRIST, ka xxxxxxx, dzimis xxxxx, iegūst īpašumā nekustamo īpašumu 

„Jaunzemnieki 13”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,1205 ha 

platībā, kadastra numurs 4646 012 0028. 

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

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

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011. gada 18.martā         Nr.62/4 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2010.gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu”” apstiprināšanu 

 

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

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu”” (pielikumā). 

2. Ar 2011.gada 1.jūliju spēku zaudē: 



2.1. Dobeles pilsētas domes 2008. gada 14.augusta lēmums Nr.123/15 „Par sadzīves 

atkritumu normatīva daudzuma apstiprināšanu”; 

2.2.  Dobeles pilsētas domes 2008. gada 18.decembra lēmums Nr.193/23 „Par sadzīves 

atkritumu normatīva daudzuma apstiprināšanu”. 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2011.gada 18.marta lēmumu Nr.62/4 

(protokols Nr.4) 

 

Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 18.marta saistošie noteikumi Nr.8 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

8.panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu.” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.nodaļu jaunā redakcijā: 

„1.Lietotie termini un to skaidrojums 

1.1.Atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai 

spiests atbrīvoties; 

1.2. Bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos 

bīstamus; 

1.3. Sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai 

citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem 

atkritumiem;  

1.4. Lielgabarīta atkritumi - atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu 

tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.); 

1.5. Dārzu un parku atkritumi – bioloģiski noārdāmi materiāli (lapas, zāle, āboli u.c.); 

1.6. Būvniecības atkritumi – atkritumi, kas radušies būvniecības un būvju (ēku) nojaukšanas 

rezultātā (betons, ķieģeļi, flīzes, keramika un ģipša materiāli, koks, stikls, plastmasa, asfalts, 

darva un darvas produkti, metāli un to sakausējumi, izolācijas materiāli); 

1.7. Atkritumu valdītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no 

šādiem nosacījumiem: 

1.7.1. ir atkritumu radītājs; 

1.7.2. ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi; 

1.8. Atkritumu radītājs - ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus 

(sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas 

darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;  



1.9. Atkritumu apsaimniekotājs - komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu 

apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai 

Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā 

kārtībā; 

1.10. Atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, 

reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas 

iekārtās), šo darbību pārraudzība,atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, 

kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā; 

1.11. Atkritumu poligons – tāda speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz 

zemes vai zemē, kur nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi; 

1.12. Sadzīves atkritumu normatīvais daudzums – šo saistošo noteikumu kārtībā noteikts 

vienas personas radītais sadzīves atkritumu daudzums gadā. 

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.nodaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”.  

 

4.Izteikt saistošo noteikumu 9.2.punktu jaunā redakcijā: 

„9.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu 

reģenerāciju) nosaka Dobeles novada dome ar savu lēmumu.” 

5.Izteikt saistošo noteikumu 9.3.punktu jaunā redakcijā: 

„9.3. Maksājumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic atbilstoši šajos noteikumos 

apstiprinātajam normatīvajam daudzumam: 

9.3.1. fiziskas personas par katru dzīvesvietā deklarēto personu; 

9.3.2. juridiskas personas pēc atkritumu radītāju grupām (darbības veida), ja līgumā, kas 

noslēgts starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju nav noteikts citādi.” 

6.Papildināt saistošos noteikumus ar 9.4.punktu šādā redakcijā: 

„9.4. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no nekustamā īpašuma (ēku, būvju) 

īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai nomniekiem iekasē atkritumu apsaimniekotājs 

saskaņā ar noslēgto līgumu.” 

7.Papildināt saistošos noteikumus ar 9.5.punktu šādā redakcijā: 

„9.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu norēķinās ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāja 

(pārvaldnieka) starpniecību saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgumu, ja 

dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav lēmusi citādi.” 

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.6.punktu šādā redakcijā: 

„9.6. Sadzīves atkritumu normatīvo daudzumu gadā fiziskai personai Dobeles novadā 

atkritumu apsaimniekotājs aprēķina pēc iepriekšējā gada fakta, izmantojot šādu formulu: 

N = Asp : (Ie x K), kur 

N – sadzīves atkritumu normatīvais daudzums gadā; 

Asp – savāktais un pārvadātais sadzīves atkritumu daudzums gadā; 

Ie – deklarēto iedzīvotāju skaits uz 1.janvāri; 

K – korekcijas koeficients 0,8 līdz 1, kas atspoguļo atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu 

skaitu. 

 

Noteiktais sadzīves atkritumu normatīvais daudzums un korekcijas koeficients līdz katra gada 

15.janvārim jāsaskaņo ar novada domes priekšsēdētāju.” 

 

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.7.punktu šādā redakcijā:  

„9.7. Sadzīves atkritumu normatīvais daudzums gadā juridiskām personām Dobeles novadā: 

9.7.1. sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem uz 1 apkalpošanas vietu - 1,70 m
3
; 

 9.7.2. birojiem, iestādēm, bankām uz 1 darbinieku – 1,10 m
3
; 



9.7.3. veselības un skaistumkopšanas iestādēm par izmantojamo telpu 1 m
2 
– 0,10 m

3
; 

9.7.4. pārtikas preču (arī jauktā sortimenta) tirdzniecības uzņēmumiem par izmantojamo 

telpu 1 m
2 
– 0,60 m

3
; 

9.7.5. nepārtikas preču tirdzniecības un farmaceitiskajiem uzņēmumiem
 

par 

izmantojamo telpu 1 m
2 
– 0,30 m

3
; 

9.7.6. garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un atsevišķu garāžu īpašniekiem 

(tiesiskajiem valdītājiem vai nomniekiem) par vienu garāžu – 0,4 m
3
.” 

10. Izteikt saistošo noteikumu 11.nodaļas nosaukumu jaunā redakcijā: 

„11. Noslēguma jautājumi.” 

11. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.3.punktu šādā redakcijā: 

„11.3. Saistošo noteikumu  9.6. un 9.7.punkts stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūliju.” 

 

Saistošo noteikumu Nr.8 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2010.gada 28.oktobrī Saeimā pieņemts jauns Atkritumu 

apsaimniekošanas likums un spēku zaudēja 2000.gada 

14.decembra Atkritumu apsaimniekošanas likums. Attiecīgi 

ir jāprecizē un jāgroza spēkā esošie pašvaldības saistošie 

noteikumi, lai tie atbilstu jaunā likuma prasībām.  

2. Īss projekta satura izklāsts Pilnvarojums izdot saistošos noteikumus par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu novadā izriet no Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkta, kas 

nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā 

teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī 

minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, 

pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, 

kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu. 

Likuma 39.panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldība ar 

saistošajiem noteikumiem nosaka sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 

maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai 

valdītājam. 

Grozījumu būtība ir noteikt vienotu maksāšanas kārtību par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novadā. 

Būtiskākie grozījumi izdarīti saistošo noteikumu 9.nodaļā 

„Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. 

Precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais 

pamatojums un lietoto terminu skaidrojums, atbilstoši 

jaunajam likumam. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz ašvaldības 

budžetu 

Nav attiecināms 

4.Informācija par plānoto Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz fiziskām 



projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

un juridiskām personām, kuras ir atkritumu radītājas novada 

administratīvajā teritorijā. 

Saistošie noteikumi nemaina personām veicamo darbību 

līdzšinējo kārtību. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms 

 

6.Informācija par konsul- 

tācijām ar privātpersonām 

Notikušas konsultācijas ar SIA „Dobeles komunālie 

pakalpojumi” 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011. gada 18.martā         Nr.63/4 

 

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuli 

 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2011.gada 14.janvāra 

vēstulē Nr.1/381 sniegto informāciju par veikto pārbaudi par Dobeles pagasta padomes 

atbildīgo amatpersonu darbības tiesiskumu, rīkojoties ar pašvaldības finanšu līdzekļiem.  

2. Apstiprināt Dobeles novada domes atbildes vēstules projektu Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas birojam . 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 


