
2011.gada 27.janvāra domes sēdes lēmumi 
 

1 (58/4) Par  nekustamā īpašuma „Ziedoľi”, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

2 (2/1) Par  nekustamā īpašuma „Ābeles”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu 

3 (3/1) Par  nekustamā īpašuma „Zaļumi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

4 (4/1) Par nekustamā īpašuma „Upeslīči”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

5 (5/1) Par nekustamā īpašuma „Jaunimanti”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

sadalīšanu un atdalītās zemes vienības pievienošanu īpašumam „Bērzītes”, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā 

6 (6/1) Par lauku apvidus zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai 

7 (7/1) Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu  

8 (8/1) Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

9 (9/1) Par atteikšanos pieľemt dāvinājumus 

10 (10/1) Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā 

11 (11/1) Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

12 (12/1) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par neapbūvēta 

zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu 

13 (13/1) Par grozījumiem Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes nolikumā 

14 (14/1) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Par ielu tirdzniecību 

un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā” apstiprināšanu 

15 (15/1) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

Dobeles novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu  

16 (16/1) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Dobeles 

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

sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu 

17 (17/1) Grozījumi Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā 

18 (18/1) Par Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas izveidošanu un komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 

19 (19/1) Par projekta „Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas 

Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošanā” iesnieguma iesniegšanu   

20 (20/1) Par dabas lieguma „Skujaines un Svētaines ieleja“ dabas aizsardzības plāna 

saskaľošanu 

21 (21/1) Grozījumi 2009.gada 26.novembra sēdes lēmumā Nr.221/14 „Par grozījumiem 

vienreizējās dotācijas sadalījumā pašvaldību infrastruktūras attīstībai Dobeles 

novadā” 

22 (22/1) Par  ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam 

23 (23/1) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Par reklāmas 

nesējstendu, reklāmu, izkārtľu un  citu informatīvo materiālu izvietošanas 

kārtību Dobeles novadā” apstiprināšanu 

24 (24/1) Par Dobeles novada pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles 

autobusu parks” pamatkapitālā 

25 (25/1) Par īpašuma atsavināšanu                                                                 

26  Informācija par Dobeles novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi 

 



 

 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Reģ.Nr. 90009115092 

Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                              Nr.1/1 

 

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

 

     Dobeles novada dome ir izskatījusi 2010.gada 28.decembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saľemtos xxxxxx, xxxxxx un xxxxx pilnvarotās personas xxxxxxx, dzīvojošu xxxxx, iesniegumus 

par nekustamā īpašuma „Ziedoľi” sadalīšanu. 

         Nekustamais īpašums „Ziedoľi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 008 

0066 ar kopplatību 12,5 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.1000 0014 1814 uz xxxxxx, xxxxxx un xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv 

no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4646 008 0066, platība 2,4 ha un 4646 008 

0067, platība 10,1 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

           Īpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ziedoľi” 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 „Ziedoľi”, Auru pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

            2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0066, 2,4 ha platībā lietošanas mērķi - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2.   īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4646 008 0067, 10,1 ha platībā, lietošanas 

mērķi - 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 

 

2011.gada 27.janvārī                                                                                         Nr.2/1 

 

Par  nekustamā īpašuma „Ābeles”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

     Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 6.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

mailto:dome@dobele.lv


saľemto xxxxxxx, dzīvo xxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ābeles” sadalīšanu. 

          Nekustamais īpašums „Ābeles”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4672 003 

0037 ar kopplatību 11,0 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.186 uz xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4672 003 0037, platība 10,8 ha un 4672 001 0062, platība 

0,196 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

          Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ābeles” 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 „Ābeles”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

            2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4672 003 0037, 10,8 ha platībā lietošanas mērķi - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2.  īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0062, 0,196 ha platībā, lietošanas mērķi - 

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 

 

2011.gada 27.janvārī                                                                                         Nr.3/1 

 

Par  nekustamā īpašuma „Zaļumi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

     Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 11.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

saľemto xxxxxx, dzīvo xxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Zaļumi” sadalīšanu. 

          Nekustamais īpašums „Zaļumi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660 005 

0270 ar kopplatību 18,04 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0048 5845 uz xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no 

četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4660 005 0270, platība 9,83 ha, 4660 005 

0145, platība 4,82 ha, 4660 005 0074, platība 2,22 ha un 4660 005 0228, platība 1,17 ha. 

Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

           Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Zaļumi” trijos 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 „Zaļumi”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā trijos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

            2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem 4660 005 0270, 9,83 ha platībā un 4660 005 0145, 

4,82 ha platībā, lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 



(kods 0101); 

2.2.  īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0074, 2,22 ha platībā, lietošanas 

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

2.3.  īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0228, 1,17 ha platībā, lietošanas 

mērķi - 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 

 

2011.gada 27.janvārī                                                                                                  Nr.4/1 

 

Par  nekustamā īpašuma „Upeslīči”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu 

 

     Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 13.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

saľemto xxxxxx, dzīvo xxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Upeslīči” sadalīšanu. 

         Nekustamais īpašums „Upeslīči”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4654 003 

0020 ar kopplatību 16,8 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.63 uz xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4654 003 0020, platība 6,7 ha, 4654 003 0049, platība 5,1 ha 

un 4654 003 0050, platība 5,0 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

         Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Upeslīči” trijos 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 „Upeslīči”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā trijos 

atsevišķos īpašumos. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

   2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0020, 6,7 ha platībā, lietošanas mērķi - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2.  īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0049, 5,1 ha platībā, lietošanas mērķi 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.3.  īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4654 003 0050, 5,0 ha platībā, lietošanas mērķi 

- 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, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 

79. panta pirmo daļu.       

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 27.janvārī                                                                                                 Nr.5/1 

 

Par  nekustamā īpašuma „Jaunimanti”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu un 

atdalītās zemes vienības pievienošanu īpašumam „Bērzītes”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā 



 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 19.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

saľemto SIA „Agrofirma Zelta druva”, juridiskā adrese: „Darbnīcas”, Bērzes pagasts, Dobeles 

novads, LV-3732, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Jaunimanti”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā sadalīšanu un atdalītās zemes vienības pievienošanu īpašumam “Bērzītes”, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā. 

            Nekustamais īpašums „Jaunimanti”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4652 

001 0034 ar kopplatību 12,2 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.224 uz SIA „Agrofirma Zelta druva” vārda. Nekustamais īpašums 

sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4652 001 0034, platība 8,6 ha un 

4652 002 0086, platība 3,6 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

           Nekustamais īpašums „Bērzītes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4652 002 

0319 ar kopplatību 4,03 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0045 6329 uz SIA „Agrofirma Zelta druva” vārda. 

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0319 

platība 4,03 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

           Īpašnieks vēlas atdalīt no  nekustamā īpašuma „Jaunimanti” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4652 002 0086, 3,6 ha platībā un pievienot nekustamajam īpašumam „Bērzītes”. 

           Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

33.panta pirmās daļas 4. un 5.punktiem  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 atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunimanti”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0086 3,6 ha platībā un pievienot pie nekustamā 

īpašuma „Bērzītes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 4652 002 0319. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

           2.1. īpašumam ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 4652 001 0034, 8,6 ha platībā, 

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

2.2.  īpašumam ar zemes vienību kadastra apzīmējumiem: 4652 002 00319, 4,03 ha 

platībā un 4652 002 0086, 3,6 ha platībā, lietošanas mērķi - 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 

 

2011.gada 27.janvārī                                                                                                 Nr.6/1 

 

Par lauku apvidus zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai 

 

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

zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu un 13.panta pirmās daļas 8.punktu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā 



uz Dobeles novada pašvaldības vārda šādi apbūvēti lauku apvidus zemesgabali, par kuriem 

noslēgti zemes nomas līgumi: 

 

1.1. „Meldri”, kadastra apzīmējums 4646 006 0025, platība 4,8 ha, Auru pagasts; 

1.2. „Lapiľas”, kadastra apzīmējums 4646 008 0123, platība 5,1 ha, Auru pagasts; 

1.3. „Skolas iela 14”, kadastra apzīmējums 4646 008 0294, platība 0,1 ha, Auru pagasts; 

1.4. „Vazdiķi”, kadastra apzīmējums 4646 009 0038, platība 3,1 ha, Auru pagasts; 

1.5. „Līvānu iela 4”, kadastra apzīmējums 4646 010 0042, platība 0,3 ha, Auru pagasts; 

1.6. „Veczemnieki 26”, kadastra apzīmējums 4646 011 0025, platība 0,051 ha, Auru pagasts; 

1.7. „Pētera Upīša iela 6A”, kadastra apzīmējums 4672 001 0083, platība 0,005 ha, Krimūnu 

pagasts; 

1.8. „Pētera Upīša iela 4C”, kadastra apzīmējums 4672 001 0121, platība 0,0058 ha, Krimūnu 

pagasts; 

1.9. „Pētera Upīša iela 2”, kadastra apzīmējums 4672 001 0122, platība 0,0075 ha, Krimūnu 

pagasts; 

1.10. „Līvānu iela 21”, kadastra apzīmējums 4672 001 0164, platība 0,0076 ha, Krimūnu 

pagasts; 

1.11. „Mazvērpji”, kadastra apzīmējums 4672 002 0053, platība 0,2692 ha, Krimūnu 

pagasts; 

1.12. „Teiksmas”, kadastra apzīmējums 4672 002 0089, platība 19,3 ha, Krimūnu 

pagasts; 

1.13. „Jaunstakles”, kadastra apzīmējums 4672 005 0063, platība 3,1 ha, Krimūnu 

pagasts; 

1.14. „Jaunbrišļi”, kadastra apzīmējums 4672 005 0072, platība 1,7 ha, Krimūnu 

pagasts; 

1.15. „Pokaiľi Nr.97”, kadastra apzīmējums 4672 009 0097, platība 0,0635 ha, Krimūnu 

pagasts; 

1.16. „Cīrulīši”, kadastra apzīmējums 4680 003 0107, platība 0,32 ha, Naudītes pagasts; 

1.17. „Ceriľi”, kadastra apzīmējums 4684 003 0024, platība 10,0 ha, Penkules pagasts; 

1.18. „Druviľas”, kadastra apzīmējums 4684 004 0227, platība 0,0204 ha, Penkules 

pagasts; 

1.19. „Utēni”, kadastra apzīmējums 4652 005 0190, platība 5,39 ha, Bērzes pagasts; 

1.20. „Kalniľi”, kadastra apzīmējums 4652 005 0067, platība 3,0 ha, Bērzes pagasts; 

1.21. „Zīlītes”, kadastra apzīmējums 4654 004 0041, platība 3,0 ha, Bikstu pagasts; 

1.22. „Ropēni”, kadastra apzīmējums 4654 002 0023, platība 1,75 ha, Bikstu pagasts; 

1.23. „Sprindi”, kadastra apzīmējums 4654 004 0039, platība 1,5 ha, Bikstu pagasts; 

1.24. „Silāres”, kadastra apzīmējums 4654 006 0097, platība 0,3 ha, Bikstu pagasts; 

1.25. „Remeši”, kadastra apzīmējums 4654 005 0083, platība 18,4 ha, Bikstu pagasts; 

1.26. „Lapkalni”, kadastra apzīmējums 4642 003 0029, platība 0,8 ha, Annenieku 

pagasts; 

1.27. „Vēverīši”, kadastra apzīmējums 4698 004 0059, platība 4,2 ha, Zebrenes pagasts; 

1.28. „Lilijas”, kadastra apzīmējums 4660 001 0153, platība 1,58 ha, Dobeles pagasts; 

1.29. „Jesmaľi”, kadastra apzīmējums 4668 003 0220, platība 0,316 ha, Jaunbērzes 

pagasts; 

1.30. „Birztalas 14”, kadastra apzīmējums 4652 005 0369, platība 0,80 ha, Bērzes 

pagasts; 

      1.31.          „Zaļumi”, kadastra apzīmējums 4652 001 0044, platība 3,2 ha, Bērzes pagasts;  

1.32.          „Sietiľi”, kadastra apzīmējums 4652 002 0102, platība 0,4 ha, Bērzes pagasts;  

1.33.          „Jaunstrazdi”, kadastra apzīmējums 4652 002 0106, platība 5,9 ha, Bērzes pagasts;   

1.34.          „Mazstrazdi”, kadastra apzīmējums 4652 002 0108, platība 1,5 ha, Bērzes pagasts;   

      1.35.          „Ērmaľi”, kadastra apzīmējums 4652 002 0116, platība 3,2 ha, Bērzes pagast;  

1.36.         „Jāľdambji”, kadastra apzīmējums 4652 003 0082, platība 10,2 ha, Bērzes pagasts;  



      1.37.         „Ieviľas”, kadastra apzīmējums 4652 004 0093, platība 5,3 ha, Bērzes pagasts;  

      1.38.         „Zemgaļi”, kadastra apzīmējums 4652 005 0181, platība 1,1 ha, Bērzes pagasts;  

      1.39.         „Sējas”, kadastra apzīmējums 4652 005 0187, platība 0,2 ha, Bērzes pagasts;  

      1.40.         „Mežmaļi”, kadastra apzīmējums 4652 005 0188, platība 1,2 ha, Bērzes pagasts;  

      1.41.         „Kārkliľi”, kadastra apzīmējums 4652 005 0189, platība 2,0 ha, Bērzes pagasts;  

1.42.         „Jaunkūras”, kadastra apzīmējums 4652 005 0261, platība 3,8 ha, Bērzes pagasts;  

      1.43.         „Ieviľas”, kadastra apzīmējums 4652 005 0299, platība 0,2 ha, Bērzes pagasts.  

 

2. Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāmi zemesgrāmatā 

uz Dobeles novada pašvaldības vārda šādi neapbūvēti lauku apvidus zemesgabali, par kuriem 

noslēgti zemes nomas līgumi: 

 

2.1. „Veczemnieki 237”, kadastra apzīmējums 4646 011 0009, platība 0,0608 ha, Auru 

pagasts; 

2.2. „Veczemnieki 234”, kadastra apzīmējums 4646 011 0011, platība 0,066 ha, Auru pagasts; 

2.3.  „Jaunzemnieki 52”, kadastra apzīmējums 4646 012 0067, platība 0,0657 ha, Auru 

pagasts; 

2.4.  „Jaunzemnieki 199”, kadastra apzīmējums 4646 012 0205, platība 0,061 ha, Auru 

pagasts; 

2.5. „Daces”, kadastra apzīmējums 4672 005 0162, platība 0,59 ha, Krimūnu pagasts; 

2.6. „Jaunkazāki”, kadastra apzīmējums 4672 008 0060, platība 1,75 ha, Krimūnu pagasts; 

2.7. „Pokaiľi 51”, kadastra apzīmējums 4672 009 0051, platība 0,07 ha, Krimūnu pagasts; 

2.8. „Pokaiľi 483”, kadastra apzīmējums 4672 009 0483, platība 0,0645 ha, Krimūnu pagasts; 

2.9. „Akotiľi”, kadastra apzīmējums 4652 005 0258, platība 1,7 ha, Bērzes pagasts; 

2.10. „Kauguri”, kadastra apzīmējums 4652 002 0075, platība 2,8 ha, Bērzes pagasts; 

2.11. „Apiľi”, kadastra apzīmējums 4652 006 0039, platība 0,3 ha, Bērzes pagasts; 

2.12. „Ceļmaļi”, kadastra apzīmējums 4652 004 0110, platība 1,9 ha, Bērzes pagasts; 

2.13. „Mežansi”, kadastra apzīmējums 4652 005 0389, platība 0,05 ha, Bērzes pagasts; 

      2.14. „Freimentāli”, kadastra apzīmējums 4652 001 0039, platība 0,1 ha, Bērzes pagasts;  

      2.15. „Elmaľi”, kadastra apzīmējums 4652 002 0109, platība 1,89 ha, Bērzes pagasts;  

      2.16. „Jaunzemji”, kadastra apzīmējums 4652 002 0122, platība 4,6 ha, Bērzes pagasts;  

      2.17. „Zemītes”, kadastra apzīmējums 4652 005 0233, platība 1,8 ha, Bērzes pagasts;  

      2.18. „Laukmaļi”, kadastra apzīmējums 4652 005 0348, platība 2,6 ha, Bērzes pagasts;  

      2.19. „Grāvnieki”, kadastra apzīmējums 4652 005 0398, platība 0,19 ha, Bērzes pagasts;  

      2.20. „Ogas”, kadastra apzīmējums 4652 005 0476, platība 1,1 ha, Bērzes pagasts;  

      2.21. „Lāčplēši”, kadastra apzīmējums 4652 005 0402, platība 0,43 ha, Bērzes pagasts;  

2.22. „Ceļa Gaiļi”, kadastra apzīmējums 4654 006 0092, platība 2,5 ha, Bikstu pagasts; 

2.23. „Rodēni”, kadastra apzīmējums 4654 002 0029, platība 18,19 ha, Bikstu pagasts; 

2.24. „Bērzi”, kadastra apzīmējums 4654 002 0030, platība 11,2 ha, Bikstu pagasts; 

2.25. „Bērziľi”, kadastra apzīmējums 4654 005 0086, platība 3,8 ha, Bikstu pagasts; 

2.26. „Vaivadi”, kadastra apzīmējums 4642 002 0189, platība 1,12 ha, Annenieku pagasts; 

2.27. „Mazkalēji”, kadastra apzīmējums 4642 006 0115, platība 5,8 ha, Annenieku pagasts; 

2.28. „Miezīši”, kadastra apzīmējums 4698 004 0116, platība 1,26 ha, Zebrenes pagasts. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 27.janvārī                                                                                          Nr.7/1 

 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 



 

      Dobeles novada dome ir izskatījusi 2010.gada 20.decembrī Dobeles novada pašvaldībā 

saľemto Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”, LVM Nekustamo īpašumu, juridiskā adrese – 

„Sili”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001, iesniegumu par zemesgabala  

„Auderu ceļš” sadalīšanu. 

     

         Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot divus atsevišķus  īpašumus no nekustamā īpašuma „Auderu ceļš”, Bikstu pagastā, 

Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4654 003 0121, ar platību 3,1 ha: 

 

1.1. zemesgabalu „Auderu ceļš”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4654 

003 0121, ar platību 3,0 ha; 

 

1.2. zemesgabalu „Auderu pagrieziens”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,1 ha. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                  Nr.8/1 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

        Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu un 25.panta pirmās daļas 

3.punktu, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2009.gada 31.augustam ir 

iesnieguši Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā - VZD) reģionālajā nodaļā reģistrācijai 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 

31.augustam nav iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu 

īpašumā par samaksu vai iesniegts atteikums izpirkt zemi, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības 2010.gada 1.septembrī un VZD iesniegtos kadastra datus par zemes vienībām, par kurām 

nav iesniegts iesniegums lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, 

saskaľā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

 1.    NOTEIKT, ka ar 2010.gada 1.septembri zemes lietotāja tiesības lietot viľam piešķirto zemi ir 

izbeigušās zemes lietotājiem, kuri  līdz 2010.gada 31.augustam nav iesnieguši VZD iesniegumu 

lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu: 

 

1.1. xxxxxx, dzīvo xxxxx, uz zemi „Rozītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 1,76 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 4642 003 0021, 3,07 ha, kadastra apzīmējums 4642 003 0093, 2,29 

ha, kadastra apzīmējums 4642 003 0156; 

1.2. xxxxxx, dzīvo xxxxx, uz zemi „Jaunzemnieki 142”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,059 

ha platībā, kadastra apzīmējums 4646 012 0151; 

1.3. xxxxxx, dzīvo xxxxx, uz zemi „Jaunplēsumi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2,3 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 4672 007 0084; 

1.4. xxxxxx, dzīvo xxxxx, uz zemi „Lejnieki”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,1975 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 4672 005 0133; 

1.5. xxxxxx, dzīvo xxxxx, uz zemi „Stārķīši”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 2,31 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 4642 001 0218; 

1.6. xxxxxx, dzīvo xxxxx, uz zemi „Jaundimzas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 1,91 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 4646 008 0416; 

1.7. xxxxxx, dzīvo xxxxx, uz zemi „Ľurkas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 3,5 ha 



platībā, kadastra apzīmējums 4680 002 0051. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 27.janvārī                                                                     Nr.9/1 

Par atteikšanos pieņemt dāvinājumus 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2010.gada 28.decembrī saľemti iesniegumi no xxxxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxx, ar piedāvājumu pašvaldībai pieľemt dāvinājumā 

viľam piederošo ēku Rūtas ielā 7, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas atrodas uz 

pašvaldībai piekritīga zemesgabala Rūtas ielā 7, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra Nr. 4646 001 0109  0,29 ha platībā, un no zemnieku saimniecības „C1”, reģistrācijas 

Nr.48501017422, juridiskā adrese Rūtas iela 9, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads, īpašnieka 

xxxxxx ar piedāvājumu pašvaldībai pieľemt dāvinājumā  zemnieku saimniecībai piederošo 

inženiertehnisko būvi – baseinu Rūtas ielā 9, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra 

Nr. 4646 001 0108 002, kas atrodas uz pašvaldībai piekritīga zemesgabala Rūtas ielā 9, Gardenē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr. 4646 001 0108. 

Saskaľā ar likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā, 21.panta pirmās 

daļas 19.punktā, Civillikuma 1915., 1587., 927.pantā  noteikto un vadoties no lietderības 

apsvērumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

NEPIEĽEMT dāvinājumus: 

1.  xxxxxx piederošo nedzīvojamo ēku – noliktavu  Rūtas ielā 7, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā jauno uzľēmēju darbības veicināšanai vai citu pašvaldību funkciju 

veikšanai, jo pašvaldības rīcībā ir pietiekams skaits neiznomātu īpašumu. 

2. Zemnieku saimniecībai „C1”  piederošo inženiertehnisko būvi – baseinu Rūtas ielā 

9, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, jo tas nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.  

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 27.janvārī                                                                      Nr.10/1 

 

Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā 

 

           Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 13.janvārī Dobeles novada pašvaldībā 

saľemto Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese – K.Valdemāra iela 

31, Rīga, LV-1887, iesniegumu par dzīvojamās mājas „Sprīdīši 1”, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā, kadastra numurs 4680 005 0020, valsts dzīvokļa  īpašumu Nr.3 nodošanu pašvaldības 

īpašumā.   

          

         Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas 

noteikumu 21.punktā noteikts, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī  dzīvojamās mājās valsts 

īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizāciju 

nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā 

teritorijā attiecīgās mājas atrodas un saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

45.panta pirmajā daļā noteikto, ka valsts dzīvokļa īpašumu  vispirms piedāvā nodot tās 

pašvaldības īpašumā kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai 



dzīvokļa īpašums, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 PIEĽEMT  nekustamo īpašumu - dzīvojamās mājas „Sprīdīši 1”, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā, kadastra numurs 4680 005 0020, valsts dzīvokļa  īpašumu Nr.3 pašvaldības īpašumā. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                                Nr.11/1 

 

Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

 

      Saskaľā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT precizēto platību nekustamajam īpašumam Priežu ielā 21, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0070, 0,8738 ha platībā. 

 

2. 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 

2011.gada 27.janvārī                                                                                                Nr.12/1 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1  „Par neapbūvēta zemesgabala 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu 

 

     Saskaľā  ar likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 16.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Par neapbūvēta 

zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”  (pielikumā). 

APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes 

               2011.gada 27.janvāra lēmumu 12/1                                                                                                 

 (protokols Nr.1)  

 

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 

„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

 

Izdoti saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu  

Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā  Dobeles novada pašvaldība 

(turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu (turpmāk - Maksa) par Pašvaldībai 

piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu (turpmāk – Zemesgabals) ar apbūves tiesībām 



vai bez apbūves tiesībām.  

1.2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, kura vēlas nomāt Zemesgabalu bez apbūves tiesībām uz laiku līdz 5 gadiem vai ar 

apbūves tiesībām uz laiku līdz 10 gadiem. 

 

2. Nomas maksas lielums 

 

2.1. Zemesgabalam, Dobeles pilsētas administratīvajā teritorijā, Maksa tiek aprēķināta, atbilstoši 

tā atrašanās vietai, saskaľā ar Dobeles novada domes apstiprināto pilsētas sadalījumu zonās. 

(Pielikums Nr. 1) 

2.2. Zemesgabaliem bez apbūves tiesībām Maksa gadā tiek aprēķināta ne mazāka kā: 

2.2.1. pilsētā 1.zonā – 3% no zemes kadastrālās vērtības; 

2.2.2. pilsētā 2.zonā – 2% no zemes kadastrālās vērtības; 

2.2.3. lauku teritorijās – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. 

2.3. Zemesgabaliem ar apbūves tiesībām Maksa gadā tiek aprēķināta ne mazāka kā: 

2.3.1. pilsētā 1.zonā – 4% no zemes kadastrālās vērtības; 

2.3.2. pilsētā 2.zonā – 3% no zemes kadastrālās vērtības; 

2.3.3. lauku teritorijās – 2% no zemes kadastrālās vērtības. 

2.4. Minimālā Maksa par vienu Zemesgabalu gadā tiek noteikta 5 lati, arī tad, ja aprēķinātā Maksa 

ir  mazāka.  

2.5. Papildus 2.2. un 2.3. punktos noteiktajai Maksai, nomnieks maksā normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus - nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. 

 

3. Noslēguma jautājums 

 

Maksa tiek rēķināta ar Lēmuma par Zemesgabala nodošanu nomā pieľemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      A. SPRIDZĀNS  

 

Saistošo noteikumu Nr.1 

„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”  

paskaidrojuma raksts 

 

      

Sadaļas nosaukums 

            

Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaľā ar Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi 

par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, kurā 

noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt par tai piederošu vai 

piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu  ar apbūves tiesībām vai 

bez apbūves tiesībām zemes nomas maksu lielāku par 1,5% no 

zemes kadastrālās vērtības. Noteikumos noteiktās zemes 

nomas maksas segs tās  administrēšanai nepieciešamos 

izdevumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi 

par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta, kurā 

noteiktas pašvaldības tiesības noteikt neapbūvētu zemesgabalu  

ar apbūves tiesībām vai bez apbūves tiesībām zemes nomas 

maksu lielāku par 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.  



Projekta būtība ir noteikt zemes nomas maksas aprēķina 

kārtību un minimālo zemesgabala nomas maksu gadā. 
3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 Saistošo noteikumu projekts segs tā administrēšanai 

nepieciešamos izdevumus. 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzľēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz personām, 

kuras nomā pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu 

zemesgabalu  ar apbūves tiesībām vai bez apbūves 

tiesībāmDobeles novadaadministratīvajā teritorijā.  

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jautājumos, kas saistīti ar zemes nomas maksas aprēķinu, 

persona savas tiesības varēs aizstāvēt Civilprocesa likumā 

noteiktajā kārtībā 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                              Nr.13/1 

 

Par grozījumiem Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes nolikumā 

 

 

Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

IZDARĪT Dobeles Novada Kultūras un sporta pārvaldes Nolikumā (apstiprināts ar 

Dobeles novada domes 2009.gada 10.septembra lēmumu Nr.115/9) grozījumus, papildinot 

nolikuma 5.1. punktu ar apakšpunktu 5.1.5. un tekstu: „ieņēmumi no biļešu un suvenīru 

tirdzniecības”. 

  

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                              Nr.15/1 

 

 

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

pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Dobeles novada 

pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu 

 

 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3„Grozījumi 

Dobeles novada 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Dobeles novada 

pašvaldības nodevām” (pielikumā). 



APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2011.gada 27.janvāra  

lēmumu Nr.15/1  

 

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” 

  

Izdoti saskaľā ar likuma „Par  pašvaldībām” 

14.panta trešo daļu un likuma  „Par  nodokļiem  

un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

  

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” šādu grozījumu: 

IZTEIKT noteikumu IV. nodaļu jaunā redakcijā: 

 

"IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 

 

9. Nodevas likme fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, par vienu ielu tirdzniecības vietu, 

tirgojot: 

9.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 

9.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības produktus, lopkopības produktus, svaigus  

zvejas produktus - Ls 1,00 dienā vai Ls 10,00 mēnesī; 

9.1.2. biškopības produktus- Ls 1,00 dienā vai Ls 10,00 mēnesī; 

9.1.3. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus - Ls 0,50 dienā; 

9.1.4. Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus - Ls 

5,00 dienā; 

9.1.5. puķu un dārzeľu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas - Ls 2,00 dienā; 

 9.1.6. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu - Ls 3,00 dienā; 

9.1.7. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas,-  Ls 2,00 dienā; 

9.2. mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeľi, stādi, mežeľi un augu daļas, kas paredzētas meža 

atjaunošanai) - Ls 2,00 dienā; 

9.3. savvaļas ogas, sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus – Ls 1,00 dienā; 

9.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus, medījamos dzīvniekus vai to gaļu - Ls 2,00 dienā; 

9.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus - Ls 2,00 dienā; 

9.6. lietotas personiskās mantas (izľemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti 

personiskām vajadzībām) - Ls 2,00 dienā. 

 

10. Nodevas likme juridiskai vai  fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, par 

vienu ielu tirdzniecības vietu: 

10.1. tirgojot: 

10.1.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, kā arī no tās iegūtos pārstrādes produktus - 

Ls 2,00 dienā; 

10.1.2. pašu ražoto pārtikas produkciju  - Ls 3,00 dienā; 

10.1.3. rūpnieciski ražotas pārtikas preces - Ls 4,00 dienā; 

10.1.4. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces - Ls 5,00 dienā; 

10.1.5. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu - Ls 3,00 

dienā; 



10.1.6. biškopības produktus - Ls 2,00 dienā; 

10.1.7. iepirktus ziedus - Ls 3,00 dienā; 

10.1.8. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības 

 izstrādājumus, spēles - Ls 2,00 dienā; 

10.1.9. Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus - 

Ls 6,00 dienā; 

10.1.10. mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējieľi, stādi, mežeľi un augu daļas, paredzēts 

meža atjaunošanai) - Ls 3,00 dienā; 

10.1.11. bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas - 2,00 dienā;  

10.1.12. alu un citus alkoholiskos dzērienus - Ls 20,00 dienā;  

10.1.13. tabakas izstrādājumus - Ls 20,00 dienā; 

10.1.14. saldējumu no speciālām iekārtām - Ls 2,00 dienā; 

10.1.15. loterijas biļetes - Ls 5,00 dienā; 

10.1.16. galda spēles un spēles- Ls 10,00 dienā. 

 

10.2. sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus - Ls 5,00 dienā. 

 

11. Nodevas likme mēnesī: 

11.1. par tirdzniecību  novietnēs ar: 

  11.1.1. alu - Ls 30,00; 

  11.1.2. citiem alkoholiskiem dzērieniem - Ls 50,00; 

  11.1.3. citām precēm - Ls 20,00; 

11.2. par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu novietnēs - Ls 20,00. 

 

12. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad 

nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes. 

 

13. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas personas: pensionāri, I un II 

grupas invalīdi, trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras tirgo šo noteikumu 9.1.2., 9.1.3., 

9.1.5., 9.3., 9.6. apakšpunktos minēto produkciju, kā arī fiziskas personas, kuras tirgo mežos un 

pļavās vāktās veltes - ogas, sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus un kuras reģistrējušās Valsts 

ieľēmumu dienestā kā patentmaksas maksātājas.  

Nodevu par tirdzniecību ar pašvaldību saskaľojamās ielu tirdzniecības vietās nemaksā personas, 

ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.SPRIDZĀNS 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.3 

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” 

paskaidrojuma raksts 

                                         

      

 Sadaļas nosaukums 

 

            

Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2010.gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Par Dobeles 

novada pašvaldības nodevām” IV.nodaļā  preces, par kuru 

tirdzniecību publiskās vietās noteikta pašvaldības nodeva, 

norādītas atbilstoši MK 1998.gada 6.oktobra noteikumu 

Nr.388 "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, 



ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” prasībām, ievērojot 

to, ka saskaľā ar MK 12.05.2010. pieľemtajiem noteikumiem 

Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaľojami 

ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

papildināts un  mainīts preču, kuras atļauts tirgot ielu 

tirdzniecībā, saraksts, jāgroza spēkā esošie pašvaldības 

saistošie noteikumi. 

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

nodevām publiskās vietās izriet  no likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punkta un likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta trešās daļas.  

Saistošo noteikumu būtība ir noteikt pašvaldības nodevu par 

tirdzniecību publiskās vietās par precēm, kuras atļauts tirgot 

ielu tirdzniecībā atbilstoši pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem par ielu tirdzniecību. Ievērojot minēto, saistošo 

noteikumu IV. nodaļa izteikta jaunā redakcijā. Ir noteikta 

nodevas likme fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē 

saimnieciskā darbība,  noteikta nodevas likme juridiskai un 

fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, 

noteikta nodevas likme par tirdzniecību novietnēs. Noteikumos 

noteiktas arī personas, kuras ir atbrīvotas no pašvaldības 

nodevas maksāšanas. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 

nodrošinās ar pašvaldības funkcijām ielu tirdzniecības jomā 

saistīto pašvaldības administratīvo izdevumu segšanu.  

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo 

institūciju kompetenci. 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzľēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz personām, 

kuras vēlas nodarboties ar ielu tirdzniecību novada 

administratīvajā teritorijā. 

Saistošie noteikumi nemaina personām veicamo darbību 

līdzšinējo kārtību. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Nav attiecināms 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                              Nr.14/1 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Par ielu tirdzniecību un tirgus 

statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā” apstiprināšanu 

 

 

Saskaľā  ar likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 16.punktu,   Dobeles novada 



dome NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada  pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Par ielu 

tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā” (pielikumā). 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2011.gada 27.janvāra  

lēmumu Nr.14/1  

 

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 

 

PAR IELU TIRDZNIECĪBU UN TIRGUS STATUSA PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBU DOBELES NOVADĀ 
 

Izdoti saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu,  

un  Ministru kabineta 2010.gada 12.maija  noteikumu Nr.440 

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaľojami ar pašvaldību,  

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi  

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi)  nosaka: 

1.1.1. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaľojama tirdzniecības vietas iekārtošana; 

1.1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 

nodrošināšanai;  

1.1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  

1.1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaľojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana;  

1.1.5. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu 

tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai 

anulēšanai; 

1.1.6.  gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam 

maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru; 

1.1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss. 

1.2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saľemt Dobeles novada pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) saskaľojumu  ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un 

atļauju ielu tirdzniecībai (arī pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās (1.pielikums) vai 

ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu. 

2.   Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana 

un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšana 

 

2.1. Lai saľemtu pašvaldības saskaľojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai vai sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un saľemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības 

organizēšanai vai ielu tirdzniecībai:  

  2.1.1.tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu (2.pielikums), norādot šādu 

informāciju: 

    2.1.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas 

nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni un 

elektroniskā pasta adresi; 



  2.1.1.2.  realizējamo preču grupas; 

  2.1.1.3.  paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu; 

    2.1.1.4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja 

tirdzniecība paredzēta vairākās vietās. 

 

  2.1.2.  tirdzniecības organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu (3.pielikums), norādot   

šādu informāciju: 

    2.1.2.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas  

nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, 

elektroniskā pasta adresi; 

       2.1.2.2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un ilgumu; 

     2.1.2.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;  

      2.1.2.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 2.1.1.1. 

apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku. 

 

2.2. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno: 

2.2.1. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot  

oriģinālu), izľemot publisko personu, vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu 

jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, 

apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību;  

2.2.2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot 

oriģinālu);                                                         

2.2.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, uzľēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);  

2.2.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju  (uzrādot oriģinālu), ja ir 

pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai 

fiziska persona;     

2.2.5. ar pašvaldības Būvvaldi saskaľotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības                  

organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici; 

  2.2.6.   saskaľojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 

            2.2.7.  saskaľojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu 

pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma 

ietvaros, izľemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta 

iestāde.   

 

2.3. Lēmumu par saskaľojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai 

vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaľojumu un atļauju 

pašvaldība pieľem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saľemšanas dienas un rakstiski 

informē par to iesnieguma iesniedzēju.  

2.4. Saľemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama 

pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaľā ar Dobeles novada pašvaldības 

2010.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Dobeles novada pašvaldības 

nodevām”.  

2.5. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā 

nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru pieteikto 

tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības 

organizators. 

2.6. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 

tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības nodevu 

divkāršā apmērā. 

2.7.  Atļauju ielu tirdzniecībai (4.pielikums) izsniedz uz laiku līdz vienam gadam. 

 



 

3.  Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora  

pienākumi kārtības nodrošināšanai  

 

3.1. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi vai to iekārtošanu 

saskaľojusi pašvaldība.  

3.2. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā spēkā 

esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.  

3.3. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu 

tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas. 

3.4.   Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai 

personai. 

 

4.  Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

4.1. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 

jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010.gada 

12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaľojami ar pašvaldību, 

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās preces. 

4.2. Juridiskā un  fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir 

tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces. 

         

 

                 5. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku un anulēšana 

 

5.1. Pašvaldība ir tiesīga apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora 

atļaujas darbību uz laiku vai anulēt izsniegto atļauju, ja: 

5.1.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis 

nepatiesas ziľas; 

5.1.2. atkārtoti gada laikā konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo 

normatīvo aktu pārkāpumi; 

5.1.3. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta; 

5.1.4. bez saskaľošanas ar pašvaldību ir mainītas atļaujā norādītās preču grupas; 

5.1.5. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai; 

5.1.6. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos 

noteikto prasību izpildi. 

5.2. Ja tiek pieľemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai 

darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 

 

6. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība 

 

6.1. Lai saľemtu pašvaldības saskaľojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā: 

 6.1.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās 

personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, 

kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;  

        6.1.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

        6.1.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu. 

6.2. Pēc pašvaldības saskaľojuma saľemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izstrādā, saskaľo un apstiprina tirgus projektu.  

6.3. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, 

pašvaldība pieľem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.  



6.4. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstādāt un saskaľot ar pašvaldību tirgus noteikumus.  

                                                

7. Noslēguma jautājumi 

7.1. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Dobeles novada pašvaldības policija 

un  pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.  

7.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 

25.marta  saistošie noteikumi Nr.9 “Par tirdzniecību publiskās vietās Dobeles novadā”. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 1.pielikums  

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošajiem  

                                                                             noteikumiem Nr.2  

 

Ielu tirdzniecības vietas Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 

1. Annenieku pagastā: 

1.1. Draudzības iela 1, Kaķeniekos (laukums pie veikala). 

 

2. Auru pagastā: 

2.1. Skolas iela  8, Auru ciemā (laukums pie Auru pagasta pārvaldes ēkas); 

2.2. Priežu iela 11, Gardenes ciemā (pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas). 

 

3.Bērzes pagastā: 

3.1. Šķibe 4a, Šķibes ciemā (laukums pie pagasta pārvaldes ēkas); 

3.2. „Cielavas“, Bērzes ciemā (laukums pie daudzdzīvokļu   mājas); 

3.3. „Birztalas 1“, Miltiľu ciemā (laukums pie pasta). 

4.Bikstu pagastā: 

4.1. īpašums „Kafejnīca” (pie kafejnīcas „Dzirnaviľas”). 

 

5.Dobeles pagastā: 

5.1. „Graudiľi”, Aizstrautnieku ciemā (skvērā starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām);  

5.2. „Lejasstrazdi Nr.27“, Lejasstrazdu ciemā (skvērā pretim daudzdzīvokļu dzīvojamai 

mājai). 

 

6.Jaunbērzes pagastā: 

6.1.Ceriľu iela 4; 

6.2.Ceriľu iela 1; 

6.3.Dārza iela 4. 

 

7. Naudītes pagastā: 

7.1. Dārza iela 1, Dārza iela 2, Apguldes ciemā (laukums pie daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām); 

7.2. „Ziedugravas 5”, Naudītes ciemā (laukums pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas). 

 

8.Krimūnu pagastā: 

8.1. „Akācijas  5“ un „Akācijas 6“, Akāciju ciemā (laukums starp daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām);  

8.2. Lauku iela 1, Lauku iela 3, Lauku iela 5, Krimūnu ciemā (pagalms starp 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām).  

 



9.Penkules pagastā: 

9.1. „Mežabites”, Penkules ciemā (pie veikala „Mežabites“). 

 

10.Zebrenes pagastā: 

10.1. „Upītes”, Zebrenes ciemā.  

 

11.Dobeles pilsētā: 

11.1. Baznīcas iela 1a.  

 

 

 

2.pielikums  

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošajiem  

                                                                               noteikumiem Nr.2  

1. Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem) 

 

 

(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās 

___________________________________________________________________________ 

personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, kontakttālrunis)  

 

            vai       -      

(reģistrācijas numurs komercreģistrā    (personas kods) 

 vai Uzľēmumu reģistrā) 

 

2. Faktiskā adrese __________________________________________________, LV-  

 

3. Kontaktinformācija: 

3.1. tālruľa numurs  

3.2. mobilā tālruľa numurs  

3.3. faksa numurs  

3.4. e-pasta adrese  

3.5. patenta numurs  

 

                                                IESNIEGUMS 

 
4. Lūdzu saskaľot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai 

Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

___________________________________________________________________________ 

                                                     (tirdzniecības vieta) 

 

Laikā no ________________________   līdz _________________________ 

 

Laikā no plkst. ___________________   līdz _________________________ 

 

Tirdzniecību veikšu___________________________________________  

                                                           (no galdiľa, mašīnas utt.) 

 

5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

     

 augkopības produkti; 

 lopkopības produkti; 



 svaigi zvejas produkti; 

 biškopības produkti; 

 grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;  

 Ziemassvētkiem paredzētie  nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un 

dārzeľu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 

 augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 

 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības  produkcijas; 

 mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeľi, stādi, mežeľi un augu daļas, kas paredzētas meža 

atjaunošanai); 

 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;  
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;  
 lietotas personiskās mantas;  
 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 
 pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi; 
 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas; 

 alus un alkoholiskie dzērieni; 

 tabakas izstrādājumi; 

 saldējumu no speciālām iekārtām; 
 loterijas biļetes; 
 galda spēles un spēles; 
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; 
 pārējie (norādīt, kādi) ______________________________________________. 

 

 

Pielikumā: 

 

 saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot  oriģinālu), izľemot 

publisko personu, vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu  reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumu, ka tā neveic 

saimniecisko darbību; 

 dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);  

 licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

uzľēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence; 

 zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta 

tirdzniecība ar pašu ražotu  lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona; 

 ar pašvaldības Būvvaldi saskaľotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas 

vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici;  

 saskaľojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;  

 saskaľojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma 

norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izľemot 

gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;   

  pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta 

vairākās publiskās vietās.  

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

Datums ____________________ 

 

Paraksts _______________________ 

 

3.pielikums  



2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošajiem  

                                                                               noteikumiem Nr.2  

 

 
 

1. Tirdzniecības organizators (rakstīt drukātiem burtiem) 

 

 

(juridiskās personas vai publiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese,  

___________________________________________________________________________ 

fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, 

kontakttālrunis, e-pasts) 

 

            vai       -      

(reģistrācijas numurs komercreģistrā    (personas kods) 

 vai Uzľēmumu reģistrā) 

 

2. Faktiskā adrese __________________________________________________, LV-  

 

3. Kontaktinformācija: 

3.1. tālruľa numurs  

3.2. mobilā tālruľa numurs  

3.3. faksa numurs  

3.4. e-pasta adrese  

 

                                                IESNIEGUMS 

 
4. Lūdzu saskaľot ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecības 

organizēšanai Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

___________________________________________________________________________ 

                                                     (organizēšanas vieta) 

 

Laikā no ________________________   līdz _________________________ 

 

Laikā no plkst. ___________________   līdz _________________________ 

 

 

5. Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas: 

 augkopības produkti; 

 lopkopības produkti; 

 svaigi zvejas produkti; 

 biškopības produkti; 

 grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;  

 Ziemassvētkiem paredzētie  nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un 

dārzeľu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 

 augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 

 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības  produkcijas; 

 mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeľi, stādi, mežeľi un augu daļas, kas paredzētas meža 

atjaunošanai); 

 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;  
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;  



 lietotas personiskās mantas;  
 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 
 pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi; 
 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas; 

 alus un alkoholiskie dzērieni; 

 tabakas izstrādājumi; 

 saldējumu no speciālām iekārtām; 
 loterijas biļetes; 
 galda spēles un spēles; 
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; 
 pārējie (norādīt, kādi) ______________________________________________. 

 

Pielikumā: 

 saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) izľemot 

publisko personu; 

 tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku vai 

fiziskas personas apliecinājums, kurai atbilstoši nodokļu jomu  reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem nav  jāreģistrē saimnieciskā darbība, kā arī nenodarbina citas personas kopiju (uzrādot  

oriģinālu); 

 ar pašvaldības Būvvaldi saskaľotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas 

vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici;  

 saskaľojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;  

 saskaľojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma 

norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izľemot 

gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;   

  

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

Datums ____________________ 

 

Paraksts_______________________ 

 



4.pielikums  

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošajiem  

                                                                               noteikumiem Nr.2  

 

 
 

 

     
 

 

 

                                                                      LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Reģ.Nr. 90009115092 

Tālr. 63707263, 63721113, fakss 63722258, e-pasts dome@dobele.lv 

 

ATĻAUJA 
IELU TIRDZNIECĪBAI 

201       .gada _________ . ___________________                                                Nr. _______ 

 

___________________________________________________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās 

  ____________________________________________________________________________   

personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., patenta Nr.; adrese, 

kontakttālrunis) 
(tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai) 

 

atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām: 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  

_____________________________________________________________________________  

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā 

_____________________________________________________________________ 

            

 

Laikā no plkst. _____________________ līdz  ____________________________ 

 

Īpašie tirdzniecības noteikumi: ______________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

  

Atļauja derīga  no 201__.gada _____ _________ līdz 201__.gada ________________ 

 

Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors                                                               A. Vilks  

Z.v. 

                                                                                                                   

 

 

 

mailto:dome@dobele.lv


Saistošo noteikumu Nr.2 

„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2010.gada 12.maijā MK pieľēma noteikumus Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaľojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (grozīti 

ar MK 2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.996), kuros 

noteikta pašvaldības kompetence ielu tirdzniecības un tirgus 

organizēšanas jomā. Ar minēto noteikumu spēkā stāšanos 

spēku zaudēja MK 1996.gada 28.maija noteikumi  Nr.188 

"Kārtība, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamie 

mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu" un MK 

1998.gada 6.oktobra noteikumi Nr.388 "Noteikumi par 

tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības 

vietās un izbraukumos”, saskaľā ar kuriem pašvaldībās tika 

regulēta ielu tirdzniecība, tādējādi, pašreiz spēkā esošo 

novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošo noteikumu 

Nr.9 „Par tirdzniecību publiskās vietās Dobeles novadā” 

normas neatbilst MK noteikumu prasībām par ielu 

tirdzniecības organizēšanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši MK 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaľojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

9.punktam, prasības un kārtību ielu tirdzniecībai un tirgus 

izveidošanai pašvaldība nosaka, izdodot saistošos 

noteikumus. 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis, saskaľā ar  minēto 

MK noteikumu 8.punktu, ir noteikt: 

1. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaľojama tirdzniecības 

vietas iekārtošana; 

2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 

pienākumus kārtības nodrošināšanai;  

3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  

4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaľojama sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;  

5. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai 

izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības vai 

tirdzniecības organizatora atļaujas darbības 

apturēšanai uz laiku vai anulēšanai; 

6.  gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs 

noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 

tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās 

pieļaujamo apmēru;  

un, atbilstoši MK noteikumu 8.
1 

punktam, noteikt kārtību, 

kādā tiek piešķirts tirgus statuss.  

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Par atļauju ielu tirdzniecībai maksājama pašvaldības nodeva 

par tirdzniecību publiskās vietās. 

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo 

institūciju kompetenci. 



4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzľēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieksies uz 

personām, kuras vēlas saľemt Dobeles novada pašvaldības 

saskaľojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās 

vietās un atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 

organizēšanai, vai arī vēlas izveidot tirgu.   

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Institūcijas, kurās persona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā ir pašvaldības administrācija un tās 

amatpersonas (izpilddirektors, Komunālās nodaļas 

komunālinženiere). 

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un 

nemaina personām veicamo darbību līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                              Nr.16/1 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Dobeles novada 

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

pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu 

 

 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 

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

pabalstiem Dobeles novadā” (pielikumā). 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2011.gada 27.janvārī 

lēmumu Nr.16/1 

 

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” 

  

 Izdoti saskaľā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un 

piekto daļu un Ministru kabineta 2010.gada 

30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 

19.3.apakšpunktu 

 



Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt 4.2.punktā skaitli un vārdus „50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās 

minimālās darba algas valstī“ ar skaitli un vārdu „90 latiem“. 

2. Aizstāt 6.punktā skaitli un vārdus „50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās 

minimālās darba algas valstī“ ar skaitli un vārdu „90 latus“. 

3. Aizstāt 7.punktā skaitli un vārdus „70% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās 

minimālās darba algas valstī“ ar skaitli un vārdu „126 latus“. 

4. Aizstāt 13.1.punktā skaitli un vārdus „80% no noteiktās minimālās darba algas valstī“ ar 

skaitli un vārdu „144 latus“. 

5. Aizstāt 16.1.1.punktā skaitli un vārdus „80% no valstī noteiktās minimālās darba algas“ ar 

skaitli un vārdu „144 latiem“. 

6. Aizstāt 16.1.2.punktā skaitli un vārdus „70% no valstī noteiktās minimālās darba algas“ ar 

skaitli un vārdu „126 latiem“. 

7. Aizstāt 16.1.3.punktā skaitli un vārdus „50% no valstī noteiktās minimālās darba algas“ ar 

skaitli un vārdu „90 latiem“. 

8. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā: 

„Sociālā dienesta pieľemto lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā.“ 

Domes priekšsēdētājs        

 A.SPRIDZĀNS 

 

Saistošo noteikumu Nr.4 

 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”” 

 paskaidrojuma raksts 

 

 

      

Sadaļas nosaukums 

Sadaļas paskaidrojums 

 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz 

MK 30.03.2010 noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

2.Īss projekta satura izklāsts Precizēti ģimenes (personas) riska un statusa novērtēšanas kritēriji 

un pabalstu piešķiršanas aprēķini. 
3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Iesniegts budžeta projekts 2011.gadam, ľemot vērā grozījumus 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzľēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms  



pašvaldības teritorijā 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

  

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                              Nr.17/1 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā 

 

Saskaľā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3.panta ceturto daļu un 14.panta sesto daļu,   Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā (apstiprināts ar Dobeles novada 

domes 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr. 259/15) šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt 1.2.punktu ar 1.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.2.5. amatpersona – domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības 

izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un pašvaldības iestādes vadītājs”. 

 

2. Aizstāt 1.3.1.apakšpunktā vārdus „domes finanšu un budžeta komiteja” ar vārdiem 

„domes saimnieciskā komisija”. 

3. Aizstāt 4.1.punktā skaitļus un vārdus „2010.gada 1.jūnija noteikumu Nr.500” ar 

skaitļiem un vārdiem „2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1075”. 

 

4. Papildināt nolikumu ar 6.7.punktu šādā redakcijā: 

„6.7. Darbinieki (amatpersonas) saľem piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku 

dienās 100 procentu apmērā no tām noteiktās stundas algas likmes, vai arī tām kompensē 

virsstundu darbu, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu 

skaitam citā nedēļas dienā.”  

5. Papildināt 8.1.3., 8.1.4., 10.3.1., 10.3.2. un 10.3.3.apakšpunktus aiz vārda „darbinieka” 

ar vārdu „amatpersonas”.  

 

6. Svītrot 9.1.2.apakšpunktā vārdu „darbinieka”. 

7. Aizstāt 10.1.punktā vārdu „Darba” ar vārdu „Atlīdzības”.  

 

8. Papildināt 10.3.punktu ar 10.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„10.3.4. darbiniekam (amatpersonai) vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi - vienu 

darba dienu izlaiduma dienā”. 

 

9. Papildināt nolikumu ar 7.5.punktu šādā redakcijā: 

„7.5. Pašvaldība var piešķirt naudas balvu ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba 

algas apmērā sakarā ar darbiniekam (amatpersonai) vai pašvaldības iestādei svarīgu 

notikumu (sasniegumu), ľemot vērā darbinieka (amatpersonas) ieguldījumu attiecīgās 

iestādes mērķu sasniegšanā.” 

 

10. Papildināt nolikumu ar 9.6.punktu šādā redakcijā: 



„9.6. Pašvaldības institūcijas tām piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā var paredzēt līdzekļus darbinieku (amatpersonu) kolektīvo pasākumu 

nodrošināšanai.” 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                              Nr.18/1 

 

 

Par Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

 

 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 63.panta trešo daļu 

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

pašvaldības nolikums” 10.punktu un 11.punktu,  Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IZVEIDOT Dobeles novada domes saimniecisko komisiju šādā sastāvā: 

 

1.1.priekšsēdētājs - Kaspars ĻAKSA - deputāts; 

 

1.2.locekļi: Viktors EIHMANIS - deputāts; 

 

1.3.              Sarmīte DUDE - deputāte; 

 

1.4.              Guntis SAFRANOVIČS - deputāts. 

 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saimnieciskās komisijas nolikumu (pielikumā). 

 

Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2011.gada 27. janvāra lēmumu  

 

Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas nolikums 

 
1. Dobeles novada domes saimnieciskā komisija (turpmāk tekstā – KOMISIJA) ir Dobeles 

novada domes (turpmāk – DOME) izveidota institūcija, kura pilnvarota  pieľemt lēmumus 

par dāvinājumu un ziedojumu pieľemšanu līdz Ls 10000,00 apmēram, atvaļinājumu 

piešķiršanu domes priekšsēdētājam, akceptēt darba braucienus vai komandējumus, 

nosakot  DOMES deputātu delegāciju sastāvu.  

2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumus, Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus, domes lēmumus 

un šo Nolikumu. 

3. KOMISIJA savus uzdevumus veic patstāvīgi, ciktāl tās darbību nereglamentē komisijai 

saistoši normatīvie akti, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un 

iestādēm, pieaicinātiem ekspertiem. 

4. KOMISIJA sastāv no  DOMES deputātiem, tās sastāvu apstiprina, kā arī izmaiľas tajā 

izdara ar DOMES lēmumu. 

5. KOMISIJAS darbs notiek sēdēs, ko izziľo KOMISIJAS priekšsēdētājs, informējot 

KOMISIJAS locekļus par sēdes darba kārtību ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes. 



6. KOMISIJAS sēdes vada tās priekšsēdētājs, viľa prombūtnes laikā KOMISIJAS 

priekšsēdētāja vietnieks, kuru ievēlē no komisijas locekļu vidus. 

7. KOMISIJAS sekretārs tiek iecelts ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu un nav 

KOMISIJAS loceklis. 

8. KOMISIJAS sēdes organizē un lietvedību kārto KOMISIJAS sekretārs.  

9. KOMISIJA ir tiesīga pieľemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no KOMISIJAS 

locekļiem. KOMISIJA savus lēmumus pieľem, atklāti balsojot, ar sēdē klātesošo 

KOMISIJAS locekļu balsu vairākumu. Katram KOMISIJAS loceklim ir viena balss. 

Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā balss ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss. 

10. KOMISIJAS pieľemtos lēmumus noformē protokola veidā. Protokolu paraksta 

KOMISIJAS priekšsēdētājs un sekretārs. 

11. KOMISIJAS  lēmumi apstrīdami  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                              Nr.19/1 

 

Par projekta „Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un 

citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā” iesnieguma iesniegšanu 

 

 Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta otrās daļas 5. un 6.punktu un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumu Nr.962 „Noteikumi par darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti „Atbalsts pašvaldībām 

kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 13.punktu,  Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. IESNIEGT projekta „Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas 

Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā” (turpmāk – 

projekts) iesniegumu Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātai atklātai projektu iesniegumu 

atlasei 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai”, nosakot kopējo projekta finansējumu 22 000 LVL, kas 100% apmērā ir 

Eiropas Sociālā fonda finansējums. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu 

17 600 LVL iekļaut Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžetā. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

2011.gada 27.janvārī                                                                                              Nr.20/1 

 

Par dabas lieguma „Skujaines un Svētaines ieleja“  

dabas aizsardzības plāna saskaņošanu 

 
       Saskaľā ar Ministru kabineta 2009.gada 9.oktobra noteikumu Nr.686 „Noteikumi par īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”  33.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 
 

SASKAĽOT dabas lieguma „Skujaines un Svētaines ieleja” dabas aizsardzības plānu. 



LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 27.janvārī                       Nr.21/1 

 

Grozījumi 2009.gada 26.novembra sēdes lēmumā Nr.221/14 „Par grozījumiem vienreizējās 

dotācijas sadalījumā pašvaldību infrastruktūras attīstībai Dobeles novadā” 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1218 „Kārtība, kādā 

piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai”, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus 2009.gada 26.novembra Dobeles novada domes lēmumā Nr.221/14 

„Par grozījumiem vienreizējās dotācijas sadalījumā pašvaldību infrastruktūras attīstībai Dobeles 

novadā”: 

1. PAPILDINĀT ar 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Izdarīt pielikumā „Novadu veidojošo vietējo pašvaldību pieteikumu saraksts valsts 

dotācijas saľemšanai infrastruktūras attīstībai” šādus grozījumus: 

2.1. Papildināt 3.punktu ar 3.3.punktu šādā redakcijā: 

„3.3. Auru pagasta pārvaldes ēkas katlu mājas rekonstrukcija, Ls 7325,82”. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 27.janvārī                       Nr.22/1 
 

Par  ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam 

 

Saskaľā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 PIEŠĶIRT  Dobeles novada domes priekšsēdētājam Andrejam SPRIDZĀNAM   ikgadējā 

atvaļinājuma daļu – 6 darba dienas - no 2011.gada 28.janvāra līdz 2011.gada 4.februārim par 

darba periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam.   

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 27.janvārī                       Nr.23/1 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Par reklāmas nesējstendu, 

reklāmu, izkārtņu un  citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā’’ 

apstiprināšanu 

 

 

Saskaľā ar  likuma „Par  pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Reklāmas 

likuma 7.panta trešo daļu,  Dobeles novada dome  NOLEMJ: 

 

1.APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Par reklāmas 

nesējstendu, reklāmu, izkārtľu un  citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles 

novadā” (pielikumā). 

2. NOTEIKT, ka līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtie Dobeles 



novada pašvaldības saskaľojumi reklāmas un reklāmas nesējstendu izvietošanas projektiem ir 

spēkā līdz saskaľojuma termiľa beigām. 

 

APSTIPRINĀTI 

           Ar Dobeles   novada pašvaldības  

2011.gada 27.janvāra lēmumu  Nr.23/1 

 

 

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 

 

Par reklāmas nesējstendu, reklāmu, izkārtņu un  citu informatīvo materiālu izvietošanas 

kārtību Dobeles novadā 

 

Izdoti saskaľā ar likuma 

 „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 

7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1.  Lietoto terminu skaidrojums: 

Reklāma - šo saistošo noteikumu izpratnē ir vizuālais paziľojums, kas izvietots uz reklāmas 

nesējiem Dobeles novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – novads).  

Slietnis - mobils informatīvs objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes un uz kura ir 

izvietota reklāma. 

Reklāmas nesējs - objekts, uz kura izvieto reklāmu, izkārtni vai citu informatīvo materiālu. 

Reklāmas nesējstends – tikai reklāmas izvietošanai paredzēts brīvi stāvošs reklāmas nesējs. 

Izkārtne - vizuālā informācija par iestādes, uzľēmuma vai cita objekta nosaukumu, fiziskas vai 

juridiskas personas darbības veidu un darba laiku, un kuras izmērs nepārsniedz 0.1% no fasādes 

laukuma, uz kuras tā izvietota. 

Informatīvais materiāls – visa veida īslaicīga informācija: sludinājumi, paziľojumi, aicinājumi, 

uzsaukumi, drukāti plakāti, afišas, kurus izvieto tiem speciāli paredzētās vietās. 

Reklāmas izvietotājs ir persona, kura ir saskaľojusi reklāmas, reklāmas nesējstenda, izkārtnes 

projektu un saľēmusi reklāmas eksponēšanas atļauju. 

1.2. Saistošo noteikumu (turpmāk – noteikumi) mērķis ir regulēt reklāmas nesēju, izkārtľu, 

reklāmas nesējstendu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās un 

reklāmas projektu izskatīšanas, saskaľošanas un demontāžas kārtību, ievērojot harmoniskas 

pilsētvides un apkārtējās ainavas veidošanas principus novadā. 

1.3. Noteikumi ir saistoši visām personām, kas izvieto reklāmas, reklāmas nesējstendus, izkārtnes 

un citus informatīvos materiālus novadā.  

1.4. Izgatavojot un izvietojot reklāmas nesējstendus, reklāmas, izkārtnes un citus informatīvos 

materiālus, jāievēro šie noteikumi, Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumi Nr.402 

"Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, 

kādā saskaľojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana", Reklāmas likums, 

Valsts valodas likums, kā arī citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.  

 

2. Izkārtņu, reklāmu, reklāmas nesējstendu projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība  

2.1. Personai, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesējstendu vai izkārtni novadā, Dobeles 



novada pašvaldības būvvaldē (turpmāk – būvvalde) jāiesniedz iesniegums, kurā norādāms 

reklāmas veids un izvietošanas adrese .  

2.2. Pieteikums tiek izskatīts divu nedēļu laikā. Pēc būvvaldes pozitīva atzinuma, iesniedzējam 

tiek izsniegts projektēšanas uzdevums, ja tas nepieciešams, vai lēmums (sēdes protokola izraksta 

veidā), kas atļauj izstrādāt attiecīgo projektu, atbilstoši 1., 2. vai 3.pielikuma prasībām.  

2.3.  Izstrādātais projekts divos eksemplāros iesniedzams saskaľošanai būvvaldē, kura: 

 2.3.1. izkārtnes projektu, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām, saskaľo: 

           2.3.1.1. divu nedēļu laikā; 

           2.3.1.2. nedēļas laikā, ja izkārtnes izmērs nepārsniedz 594 x 420 mm; 

 2.3.2. reklāmas nesējstenda projektu, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām, saskaľo divu 

nedēļu   laikā; 

2.3.3. reklāmas projektu, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām, saskaľo divu nedēļu laikā. Ja  

tiek mainīta reklāma uz reklāmas nesēja, nepieciešama atkārtota tās saskaľošana 

būvvaldē.  

2.4. Reklāmas nesējstenda izvietošana novadā notiek saskaľā ar projektēšanas uzdevumu. 

 

2.5. Par reklāmas un reklāmas nesējstendu izvietošanu publiskās vietās maksājama pašvaldības 

nodeva saskaľā ar Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.6 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”.  

2.6. Uz reklāmas uzlīmējama stingrās uzskaites hologramma, ko izsniedz pēc pašvaldības nodevas 

samaksas.  

2.7. Reklāmas nesējiem jāatbilst funkcionāli estētiskajām prasībām un mērogam, to izvietojumam 

jānodrošina raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, tie nedrīkst aizsegt nozīmīgas un 

skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos.  

2.8. Gadījumā, ja ir vairāki pretendenti uz reklāmas nesējstenda izvietošanu vienā un tajā pašā 

vietā uz pašvaldībai piederošas zemes vai ēkas, tad tiesības izvietot reklāmas nesējstendu nosaka 

konkursa kārtībā. 

2.9. Atļauja izvietot reklāmas nesējstendu tiek izsniegta uz laiku līdz trīs gadiem. 

2.10. Atļauja izvietot izvietot reklāmu tiek izsniegta uz laiku līdz vienam gadam. 

2.11. Lai pagarinātu reklāmas eksponēšanas atļauju, būvvaldē jāiesniedz iesniegums, kuram 

pievieno reklāmas nesēja īpašnieka vai zemes īpašnieka (valdītāja) rakstisku piekrišanu.  

 

3.Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

3.1. Par reklāmas nesējstenda nelikumīgu izvietošanu atbildīgs zemes īpašnieks (valdītājs). 

3.2. Reklāmas nesēja īpašnieks ir atbildīgs par: 

3.2.1.  reklāmas nesēju uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā; 

3.2.2.  reklāmas noľemšanu no reklāmas nesēja vienas dienas laikā: 

            3.2.2.1. pēc reklāmas eksponēšanas atļaujas termiľa beigām; 

       3.2.2.2. pēc administratīvā protokola sastādīšanas, ja reklāma izvietota nelikumīgi; 

3.2.2.3. pēc reklāmas aktualitātes izbeigšanās (iestādes, uzľēmuma likvidācija); 

3.2.3. reklāmas nelikumīgu izvietošanu; 



3.2.4. reklāmas satura atbilstību normatīvo aktu prasībām; 

3.2.5. reklāmas nesēja sakārtošanu pēc reklāmas noľemšanas; 

3.2.6. reklāmas nesējstenda, ja tas izvietots nelikumīgi, demontāžu vienas dienas laikā pēc 

administratīvā protokola sastādīšanas.  

3.3. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt šādas 

amatpersonas: 

3.3.1. Dobeles novada pašvaldības deputāti; 

3.3.2. Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors; 

3.3.3. Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;  

3.3.4. Dobeles novada pašvaldības policijas darbinieki; 

3.3.5.  Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītājs; 

3.3.6. Dobeles novada pašvaldības arhitekts; 

3.3.7 .Dobeles novada pašvaldības ainavu arhitekts; 

3.3.8. Dobeles novada pašvaldības būvinspektors.  

3.4. Administratīvais sods par šo noteikumu neievērošanu: 

3.4.1. fiziskām personām līdz 250 latiem; 

3.4.2. juridiskām personām līdz 1000 latiem. 

3.5. Administratīvais protokols tiek nosūtīts izskatīšanai Dobeles novada pašvaldības 

Administratīvajā komisijā. 

3.6. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu no pienākuma novērst konkrēto pārkāpumu, 

kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu saskaľā ar Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                          A.SPRIDZĀNS  

 

 

1.pielikums  

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošajiem  

                                                                               noteikumiem Nr.5  

Izkārtnes projekta sastāvs 

 

1.Projekta titullapa: 

1.1.informācija par pasūtītāju: fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese vai juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese; 

1.2.izkārtnes izvietošanas adrese; 

1.3.izkārtnes projekta autora vārds, uzvārds, paraksts. 

2.Projektam pievienojamie dokumenti: 

2.1.izraksts no zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma piederību; 



2.2.nomas (patapinājuma) līgums ar nekustamā īpašuma īpašnieku (tiesisko valdītāju), ja 

reklāmas izvietotājs nav attiecīgā reklāmas nesēja vai zemes īpašnieks; 

2.3.zemes un ēkas īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja rakstiska piekrišana reklāmas 

izvietošanai, ja reklāmas izvietotājs nav attiecīgā reklāmas nesēja vai zemes īpašnieks; 

2.4.atbildīgā projektētāja sertifikāta kopija; 

2.5.projektēšanas uzdevums, ja tāds izsniegts. 

3.Paskaidrojuma raksts:  

3.1.informācija par izkārtnes izgatavotāju (nosaukums, adrese, kontakttālrunis); 

3.2. izgatavošanā pielietojamo materiālu un plānoto stiprinājumu apraksts, papildus efektu 

raksturojums (piem., apgaismojums, kinētiskie elementi utml.).  

4.Projekta grafiskā daļa: 

4.1.situācijas plāns vai  topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, ar piesaistēm un šādiem 

saskaľojumiem uz tā: 

4.1.1.zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja rakstiska piekrišana – paraksts,  

paraksta atšifrējums  un datums; 

4.1.2.inženiertīklu apsaimniekotāju saskaľojumi, ja tādi bijuši nepieciešami. 

4.2.izkārtnes novietojums uz reklāmas nesēja, (datorsalikums, fotomontāža vai rasējums), 

norādot izkārtnes apakšējās malas attālumu līdz ietves/zemes līmenim un ārējās malas 

attālumu līdz brauktuvei; 

4.3.krāsains izkārtnes, vizuālais priekšlikums, norādot krāsu toľus, izmērus, izkārtnes 

kvadratūru, mērogu; 

4.4.izkārtnes raksturīgie sānskati, telpiskiem objektiem arī virsskati; 

4.5.izkārtnes stiprinājuma konstruktīvais risinājums pie reklāmas nesēja, ko parakstījis 

atbildīgais, sertificētais projektētājs; 

4.6.ja izkārtni plānots apgaismot, pieslēdzoties elektropiegādes tīkliem, tad projektā jāietver 

pieslēguma risinājums un saskaľojums ar Dienvidu elektriskiem tīkliem (DET). 

 

 

2.pielikums  

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošajiem  

                                                                               noteikumiem Nr.5  

 

Reklāmas nesējstenda projekta sastāvs 

1.Projekta titullapa: 

1.1.Informācija par pasūtītāju: fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese vai juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese; 

1.2.reklāmas nesējstenda izvietošanas adrese; 

1.3.reklāmas nesējstenda projekta autora vārds, uzvārds, paraksts. 

2.Projektam pievienojamie dokumenti: 

2.1.izraksts no zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma piederību; 



2.2.nomas (patapinājuma) līgums ar nekustamā īpašuma īpašnieku (tiesisko valdītāju), ja 

reklāmas izvietotājs nav attiecīgā reklāmas nesēja vai zemes īpašnieks; 

2.3.zemes un ēkas īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja rakstiska piekrišana reklāmas 

izvietošanai, ja reklāmas izvietotājs nav attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks; 

2.4.atbildīgā projektētāja sertifikāta kopija; 

2.5.projektēšanas uzdevums, ja tāds izsniegts. 

3.Paskaidrojuma raksts:  

3.1.informācija par reklāmas nesējstenda izgatavotāju (nosaukums, adrese, kontakttālrunis); 

3.2.izgatavošanā pielietojamo materiālu un plānoto stiprinājumu apraksts, papildus efektu 

raksturojums (piem., apgaismojums, kinētiskie elementi utml.).  

4.Projekta grafiskā daļa: 

4.1.situācijas plāns vai  topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, ar piesaistēm un šādiem 

saskaľojumiem uz tā: 

4.1.1.zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja rakstiska piekrišana – paraksts,  

paraksta atšifrējums  un datums; 

4.1.2.Inženiertīklu apsaimniekotāju saskaľojumi, ja tādi bijuši nepieciešami. 

4.2.reklāmas nesējstenda plāni, fasādes, raksturīgie griezumi un konstruktīvais risinājums 

(mezgli, pamatu risinājums ar atbildīgā, sertificētā projektētāja parakstu), nepieciešamais 

inženiertehniskais nodrošinājums; 

4.3.uz reklāmas nesējstenda izvietojamās krāsainas reklāmas priekšlikuma skice, norādot 

krāsu toľus, izmērus,  kvadratūru un mērogu; 

4.4.reklāmas nesējstenda novietojums uz reklāmas nesēja, (datorsalikums, fotomontāža vai 

rasējums); 

4.5.apskatāmās teritorijas labiekārtojuma risinājumi, ja tas prasīts projektēšanas uzdevumā. 

 

 

3.pielikums  

2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošajiem  

                                                                               noteikumiem Nr.5  

Reklāmas projekta sastāvs 

1.Projekta titullapa: 

1.1.informācija par pasūtītāju: fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese vai juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese; 

1.2.reklāmas izvietošanas adrese; 

1.3.reklāmas projekta autora vārds, uzvārds, paraksts. 

2.Projektam pievienojamie dokumenti: 

2.1.izraksts no zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma piederību; 

2.2.nomas (patapinājuma) līgums ar nekustamā īpašuma īpašnieku (tiesisko valdītāju), ja 

reklāmas izvietotājs nav attīcīgā reklāmas nesēja vai zemes īpašnieks; 

2.3.zemes un ēkas īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja rakstiska piekrišana reklāmas 

izvietošanai, ja reklāmas izvietotājs nav attiecīgā reklāmas nesēja vai zemes īpašnieks. 



3.Paskaidrojuma raksts:  

3.1.informācija par reklāmas izgatavotāju (nosaukums, adrese, kontakta tālrunis); 

3.2.izgatavošanā pielietojamo materiālu un plānoto stiprinājumu apraksts, papildus efektu 

raksturojums (piem., apgaismojums, kinētiskie elementi utml.).  

4.Projekta grafiskā daļa: 

4.1.situācijas plāns vai  topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500 ar reklāmas nesēja piesaistēm un 

šādiem saskaľojumiem uz tā: 

4.1.1.zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja rakstiska piekrišana – paraksts,  paraksta 

atšifrējums  un datums; 

4.1.2.Inženiertīklu apsaimniekotāju saskaľojumi, ja tādi bijuši nepieciešami. 

4.2.uz reklāmas nesēja izvietojamās krāsainas reklāmas priekšlikuma skice, norādot krāsu 

toľus, izmērus,  kvadratūru un mērogu; 

4.3.reklāmas novietojums uz reklāmas nesēja (datorsalikums, fotomontāža vai rasējums). 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.5 

„Par reklāmas nesējstendu, reklāmu, izkārtņu un  citu informatīvo materiālu izvietošanas 

kārtību Dobeles novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Saistošo noteikumu izdošana nepieciešama, lai noteiktu 

vienotu kārtību reklāmas nesējstendu, reklāmas nesēju, 

izkārtľu un citu informatīvo materiālu izvietošanai publiskās 

vietās Dobeles novadā. 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 

26.
1 

punktā noteikto, novadu veidojošo bijušo vietējo 

pašvaldību pieľemtie saistošie noteikumi, kas noteica 

reklāmas materiālu, sludinājumu un citu izkārľu izvietošanu 

publiskās vietās, zaudēja spēku 2010.gada 1.oktobri un 

pašlaik novadā nav spēkā esošu normatīvo aktu reklāmas 

jomā. 

 

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no 

Reklāmas likuma 7.panta trešās daļas, kas nosaka, ka 

pašvaldības var izdot saistošos noteikumus par reklāmas 

izplatīšanu publiskās vietās attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā, un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 

daļas 7.punkta, kas nosaka pašvaldības tiesības izdot 

saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par 

to pārkāpšanu, jautājumos par reklāmas materiālu, izkārtľu, 

sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās. 

Noteikumu izdošanas mērķis ir ir regulēt reklāmas nesēju, 



izkārtľu, reklāmas nesējstendu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanas un demontāžas kārtību publiskās vietās, 

reklāmas projektu izskatīšanas un saskaľošanas kārtību, 

ievērojot harmoniskas pilsētvides un apkārtējās ainavas 

veidošanas principus novadā. 

 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

 

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās maksājama 

pašvaldības nodeva. 

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo 

institūciju kompetenci. 

 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzľēmējdarbības vidi  

 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieksies uz 

personām, kas izvieto reklāmas, reklāmas nesējstendus, 

izkārtnes un citus informatīvos materiālus novada 

administratīvajā teritorijā.  

 

 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

 

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā, ir Dobeles novada pašvaldības būvvalde. 

 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

 

Notikušas konsultācijas ar Dobeles novada uzľēmējiem. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

 

2011.gada 27.janvārī                       Nr.24/1 

Par Dobeles novada pašvaldības kustamās mantas  

ieguldīšanu SIA „Dobeles autobusu parks” pamatkapitālā 

 

Saskaľā  ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

31.panta otro daļu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 38.pantu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas, 4.punktu , 6.panta otro daļu, Komerclikuma 197.panta 

pirmās daļas 1.punktu,   Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Atsavināt Dobeles novada  pašvaldības kustamo mantu:  autobusu MERCEDES BENZ 

0303, valsts reģistrācijas numurs EG 8465 (vērtība Ls 5,00) un autobusu MERCEDES BENZ 

0303, valsts reģistrācijas numurs GZ 2398 (vērtība Ls 0,10), ieguldot to SIA „Dobeles autobusu 

parks” pamatkapitālā. 



LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 27.janvārī                       Nr.25/1 

Par īpašuma atsavināšanu 

 

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmā daļā, likumā 

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

 

1. APSTIPRINĀT novada pašvaldībai piederošā neapbūvētā zemesgabala „Noras”, Penkules 

pagastā Dobeles novadā 0,5508 ha platībā ar kadastra Nr. 4684 004 0031 atklātās izsoles 

rezultātus. 

2. PĀRDOT xxxxxx, p.k.xxxxxxxxx, zemesgabalu „Noras”, Penkules pagastā Dobeles 

novadā 0,5508 ha platībā par nosolīto cenu Ls 1192,00 (viens tūkstotis viens simts deviľdesmit 

divi lati). 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 


