
 

 

2012.gada 22.marta domes sēdes lēmumi 
 

Darba kārtībā: 

 

1 (50/3) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunlēpes”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

2 (51/3) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejas Daujāti”, 

Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

3 (52/3) Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

4 (53/3) Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

5 (54/3) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

6 (55/3) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Skujaine”, Penkulē, Penkules pagastā, 

atsavināšanu 

7 (56/3) Par Dobeles novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmuma Nr.199/12 „Par 

nedzīvojamo ēku un zemes nomu” atcelšanu 

8 (57/3) Par nekustamā īpašuma „Sprūdu ceļš”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, nodošanu 

valstij 

9 (58/3) Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

10 (59/3) Par Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas izveidošanu 

un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

11 (60/3) Par projekta „Sharing good practice about development and planning” iesnieguma 

iesniegšanu 

12 (61/3) Par projekta „Atbalsts Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra (DJIVC) 

darbības nodrošināšanai un Dobeles novada jauniešu izglītošanai” iesnieguma 

iesniegšanu 

13 (62/3) Par pašvaldības līdzekļu ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā 

14 (63/3) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā Nr.155/9 „Par 

Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles autobusu parks” 

pamatkapitālā” 

15 (64/3) Par bezcerīgā debitoru parāda izslēgšanu no bilances 

16 (65/3) Par dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu par 2011.gadu 

17 (66/3) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Dobeles novada 

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

apsaimniekošanu”” apstiprināšanu 

18 (67/3) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā 

19 (68/3) Par uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējas vidējās 

izglītības, profesionālās izglītības un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) 

programmās 2012./13.mācību gadā 

Inform. Bāriņtiesas pārskats par 2011.gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

22.03.2012.           Nr.50/3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunlēpes”, Naudītes 

pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 12.martā saņemts Xxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxx, 

iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunlēpes”, 

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx sadalīšanai 

divās zemes vienībās. 

Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums „Jaunlēpes”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 2007.gada 1.martā 

reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 

0032 9154 uz Xxxx Xxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 45,1 ha, kadastra 

apzīmējums xxxxxxxx. 

2. Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunlēpes”, Naudītes pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra apzīmējumu  xxxxxxxxx divās zemes vienībās. 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 2.februāra lēmumu Nr.4 atļāva izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunlēpes” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Rūķis AG”. 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 21.februārī zemes ierīcības 

projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi. 

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta 

apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot 

projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai 

maiņu. 

Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 

8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

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

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

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

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

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

Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx, 45,1 ha platībā divās 

atsevišķās zemes vienībās. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 40,8 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 4,3 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība. 

mailto:dome@dobele.lv


3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 40,8 ha: 

3.1.1. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju 

un kabeļu kanalizāciju – 0,2 ha; 

3.1.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha; 

3.1.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha. 

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

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

procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.51/3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejas Daujāti”, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 14.martā saņemts Xxxxx Xxxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, deklarētā adrese xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pilnvarotās personas Xxxxx 

Xxxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, iesniegums ar lūgumu apstiprināt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas Daujāti”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx sadalīšanai trijās zemes vienībās. 

Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums „Lejas Daujāti”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 2012.gada 12.janvārī 

reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 

0050 0505 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 40,5 ha, kadastra 

apzīmējums 4652 005 0150. 

2. Xxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lejas Daujāti”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx trijās zemes vienībās. 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 2.februāra lēmumu Nr.4 atļāva izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas Daujāti” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA „Dobeles Mērnieks”. 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 29.februārī zemes ierīcības 

projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi. 

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta 

apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot 

projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai 

maiņu. 

Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 

8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

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

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

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

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

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

Daujāti”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4652 005 0150, 40,5 ha 

platībā trijās atsevišķās zemes vienībās. 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 24,9 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 5,6 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 



2.3. zemes vienībai ar platību 10,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 24,9 ha: 

3.1.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem – 0,97 ha;  

3.1.2. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku 

apvidos – 24,8 ha;  

3.1.3. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kV  – 0,35 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 5,6 ha: 

3.2.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem – 0,71 ha; 

3.2.2. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku 

apvidos – 5,6 ha; 

3.2.3. 12050103 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu 330 

kilovolti  – 0,95 ha; 

3.2.4. 12050102 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu 110 

kilovolti – 0,87 ha. 

3.3. zemes vienībai ar platību 10,0 ha: 

3.3.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem – 1,07 ha; 

3.3.2. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku 

apvidos – 10,00 ha; 

3.3.3. 12050102 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu 110 

kilovolti – 0,81 ha; 

3.3.4. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kV  – 0,25 ha. 

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

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

procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.52/3 

Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

 

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

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT precizēto platību Dobeles novada Auru pagastā un Dobeles pagastā: 

1.1.nekustamā īpašuma „Dadzīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0396, 0,12 

ha; 

1.2. nekustamā īpašuma „Lejnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0087, 

5,47 ha; 

1.3. nekustamā īpašuma „Alderi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0132, 1,53 

ha; 

1.4. nekustamā īpašuma „Attāli” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0144, 1,47 

ha; 

1.5. nekustamā īpašuma „Smaidas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0145, 



1,38 ha; 

1.6.  nekustamā īpašuma „Pauguri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 010 0146, 

1,86 h; 

1.7.nekustamā īpašuma „Gauratas ferma” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 005 

0105, 5,8 ha. 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.53/3 

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

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

dome NOLEMJ: 

1. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Pētera Upīša iela 4E”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

ar kadastra numuru 4672 001 0125, 0,056 ha platībā trīs atsevišķus īpašumus: 

1.1. zemesgabalu „Pētera Upīša iela 4E”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ietilpst zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0125, 0,005 ha platībā;  

1.2. zemesgabalu „Līvānu iela 2J”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 4672 001 0107, 0,005 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - 

transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104); 

1.3. zemesgabalu „Līvānu iela 2K”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 4672 001 0178, 0,046 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - 

transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104). 

2. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma Upes iela 6, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

kadastra apzīmējums 4672 005 0209, ar platību 0,2 ha divus atsevišķus īpašumus: 

2.1. zemesgabalu Upes iela 6, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 

4672 005 0209, ar platību 0,1 ha; 

2.2. zemesgabalu Upes iela 8, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,1 ha, 

nosakot zemes lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104). 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.54/3 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.2.punktu, 35.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Auru pagasta un Bērzes 

pagasta teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), šādām zemes vienībām Dobeles novadā: 

1.1. kadastra apzīmējums 4646 008 0315, platība 0,22 ha, Auru pagastā; 

1.2. kadastra apzīmējums 4646 009 0056, platība 2,01 ha, Auru pagastā; 

1.3. kadastra apzīmējums 4652 002 0122, platība 5,01 ha, Bērzes pagastā. 

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

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

procesa likuma 79.panta pirmo daļu. 

 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.55/3 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Skujaine”, Skujainē, Penkules pagastā, atsavināšanu 
 

Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 5.augustā saņemts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Bēnes PB”, reģistrācijas Nr.45103000771, juridiskā adrese Stacijas iela 9, Bēne, Bēnes 

pag., Auces nov., LV-3711, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 

zemesgabalu „Skujaine”, Skujainē, Penkules pagastā, Dobeles novadā. 

Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, KONSTATĒ: 

1. Nekustamais īpašums - apbūvēts zemesgabals „Skujaine”, Skujainē, Penkules pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra Nr.4684 003 0080, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 1556 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 0,2117 ha. 
2. Uz zemesgabala atrodas SIA „Bēnes PB” piederoša ēka – veikals – dzīvojamā ēka. 

3. Dobeles novada pašvaldība 2011.gada 23.maijā noslēdza ar SIA „Bēnes PB” zemes nomas 

pārjaunojuma līgumu Nr.9-7/733, par zemes „Skujaine”, 0,1969 ha platībā iznomāšanu. 

4. Sertificēta vērtētāja VCG „Ekspertu grupa” novērtējums zemesgabalam ir Ls 680,00 (seši 

simti astoņdesmit  lati). 

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

3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Skujaine”, Skujainē, Penkules 

pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4684 003 0080, 0,2117 ha platībā 

SIA „Bēnes PB”, reģistrācijas Nr.45103000771. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu LVL 1000,00 

(viens tūkstotis lati).  

3. Pirkuma maksa pilnā apmērā iemaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 

kontā trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.56/3 
 

Par Dobeles novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmuma Nr.199/12 „Par nedzīvojamo ēku un 

zemes nomu” atcelšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

ATCELT Dobeles novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmumu Nr.199/12 „Par nedzīvojamo 

ēku un zemes nomu”. 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

22.03.2012.           Nr.57/3 

 

Par nekustamā īpašuma „Sprūdu ceļš”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, nodošanu valstij 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

1. NODOT bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4660 003 0007 – zemesgabalu „Sprūdu ceļš”, 



Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 0,06 ha platībā, kadastra apzīmējums 4660 003 0079 ar 

bilances vērtību Ls 70,00 un uz tā esošo infrastruktūras objektu (ceļu) ar bilances vērtību Ls 

382,71. 

2. NOTEIKT, ka 1.punktā minētais īpašums tiek nodots Meža likumā noteiktās, 

valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.58/3 
 

Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra vēstuli Nr.13.18-1e/320 „Par 

anketu aizpildīšanu”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT aizpildītās anketas: 

1. anketa: 

1.1.Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju 

apjomu: pašvaldību pārziņā esošie pakalpojumi; 

1.2.Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju 

apjomu: valsts pārziņā esošie pakalpojumi; 

1.3.Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju 

apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā; 

2.anketa:  

2.1. Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu 

pašvaldībās; 

3. anketa: 

3.1.Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas 

ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības 

centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

3.2.Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no 

lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, 

kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

4. anketa: 

4.1.Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti; 

4.2.Valsts nodrošināmie prioritārie projekti. 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

22.03.2012.           Nr.59/3 

Par Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas izveidošanu  

un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta trešo daļu 

un nolikuma „Par Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību” 8.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisiju šādā 



sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Kaspars ĻAKSA – Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

Komisijas locekļi:  

 Agris VILKS – Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors; 

Laila ŠEREIKO – Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja. 

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas nolikumu 

(pielikumā). 

PIELIKUMS 

Dobeles novada domes 

22.03.2012. lēmumam Nr.59/3 

 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA  

PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAS 

NOLIKUMS 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Šis nolikums nosaka Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 

komisijas (turpmāk tekstā – KOMISIJA) darbības uzdevumus, tiesības un 

pienākumus, kā arī struktūru un darba organizāciju. 

1.2. KOMISIJA ir ar Dobeles novada domes (turpmāk tekstā – DOMES) lēmumu 

izveidota institūcija lēmuma (turpmāk – KOMISIJAS LĒMUMS) pieņemšanai par 

atbalstu līdzfinansējuma piešķiršanai biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām (turpmāk- Finansējuma saņēmējs) publisko fondu izsludinātajos 

projektu konkursos Dobeles novadā. 

1.3. KOMISIJA savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos 

aktus, DOMES lēmumus un rīkojumus, kā arī šo nolikumu. 

 

2. KOMISIJAS darbības uzdevumi 

 

2.1. KOMISIJA nodrošina KOMISIJAS LĒMUMA pieņemšanas atklātumu, kā arī 

vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi iesniegumu izskatīšanas un vērtēšanas procesā. 

2.2. KOMISIJAS uzdevumi ir: 

2.2.1. noteikt līdzfinansējuma maksimālo apjomu vienam projektam; 

2.3.2.  izvērtēt iesniegumus par līdzfinansējuma piešķiršanu finansējuma 

saņēmējam un pieņemt KOMISIJAS LĒMUMU saskaņā ar Nolikumu „Par Dobeles 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību”; 

2.3.3. saskaņā ar pieņemto KOMISIJAS LĒMUMU sagatavot un virzīt apstiprināšanai 

DOMES lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu; 

2.3.4. pēc DOMES priekšsēdētāja un DOMES pastāvīgo komiteju pieprasījuma sniegt 

KOMISIJAS rīcībā esošo informāciju, kā arī atskaiti par KOMISIJAS darbību. 

  

3. KOMISIJAS struktūra un darba organizācija 
 

3.1. KOMISIJAS sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.  

3.2. KOMISIJAS darbu organizē un vada KOMISIJAS priekšsēdētājs. 

3.3. KOMISIJAS sekretāru ievēl no KOMISIJAS locekļu vidus, atklāti balsojot. 

3.4. KOMISIJAS lietvedību kārto KOMISIJAS sekretārs. 

3.5. KOMISIJAS sēdes protokolē KOMISIJAS sekretārs. KOMISIJAS loceklis ir 

tiesīgs pieprasīt, lai viņa viedokli ieraksta protokolā. Protokolu paraksta visi 

KOMISIJAS locekļi. 



3.6. Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa sagatavo materiālus 

KOMISIJAS sēdei, kā arī nodrošina informācijas par iesniegtajiem iesniegumiem 

un pieņemtajiem DOMES lēmumiem par līdzfinansējuma piešķiršanu ievietošanu 

DOMES tīmekļa vietnē www.dobele.lv.  

3.7. KOMISIJAS sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. 

 

4. KOMISIJAS tiesības un pienākumi 

 

4.1. KOMISIJAI ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldības iestādēm un pašvaldības 

administrācijas struktūrvienībām informāciju, kas nepieciešama KOMISIJAS 

darbam. 

4.2. KOMISIJAI ir tiesības uzaicināt uz KOMISIJAS sēdēm speciālistus un ekspertus 

ar padomdevēja tiesībām un ieinteresētās personas sniegt atzinumus un izteikt 

argumentus. 

4.3. KOMISIJAS locekļi ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pirms KOMISIJAS sēdes 

iepazīstas ar iesniegumiem. 

4.4. KOMISIJA iesniegumus izskata un pieņem KOMISIJAS LĒMUMU 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. 

KOMISIJA sagatavo DOMES lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc KOMISIJAS LĒMUMA pieņemšanas. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.60/3 

Par projekta „Sharing good practice about development and planning” 

 iesnieguma  iesniegšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006.gada 12.decembra lēmumu Nr.1904/2006/EK, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. IESNIEGT projekta „Sharing good practice about development and planning projects” 

(Labās prakses pieredzes apmaiņa par attītību un plānošanu) iesniegumu Ziemeļu 

ministru padomes programmas Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitāte „Valsts 

administrācija” projektu iesniegumu atlasei, nosakot kopējo projekta finansējumu 

5 637,86 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 8 022 EUR). 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta ieviešanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu 1 691,36 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 2 406,60 EUR) apmērā. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

22.03.2012.           Nr.61/3 

Par projekta „Atbalsts Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra (DJIVC) darbības 

nodrošināšanai un Dobeles novada jauniešu izglītošanai”  

 iesnieguma iesniegšanu 

 

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

zinātnes ministrijas atklātā projekta konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 

pašvaldībā” nolikumu (08.03.2012. rīkojums Nr.80), Dobeles novada dome NOLEMJ: 

IESNIEGT projekta „Atbalsts Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra (DJIVC ) 

darbības nodrošināšanai un Dobeles novada jauniešu izglītošanai” iesniegumu Izglītības un 

zinātnes ministrijas atklātā projekta konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 

pašvaldībā” atlasei, nosakot kopējo projekta finansējumu 2 220 LVL, kas 100% apmērā ir 



Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.62/3 

Par pašvaldības līdzekļu ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā  
 

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

43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

1. Ieguldīt SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” pamatkapitālā naudas līdzekļus Ls 30 

000 (trīsdesmit tūkstošu latu) apmērā. 

2. Ieguldīt SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus Ls 60 000 (sešdesmit 

tūkstošu latu) apmērā. 

3. Ieguldījumu SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā veikt, sadalot samaksu trijās daļās: 

pirmo daļu Ls 25 600 apmērā iemaksāt līdz 2012.gada 15.aprīlim, otro daļu Ls 23 400 

apmērā iemaksāt līdz 2012.gada 15.jūnijam, trešo daļu Ls 11 000 apmērā iemaksāt līdz 

2012.gada 15.septembrim. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.63/3 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā Nr.155/9 „Par Dobeles 

novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles autobusu parks” pamatkapitālā”  
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

Izdarīt Dobeles novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā Nr.155/9 „Par Dobeles novada 

pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles autobusu parks” pamatkapitālā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā: 

„Par nepabeigtās būvniecības izmaksu nodošanu SIA „Dobeles autobusu parks””. 

2. Izteikt lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā: 

„1. Nodot SIA „Dobeles autobusu parks” nepabeigtās būvniecības (Dobeles autoostas 

ēkas WC bloks, Stacijas laukumā 1, Dobelē) izmaksas Ls 24 535,16 (divdesmit četri 

tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci lati 16 santīmi) vērtībā. 

3. Aizstāt lēmuma 2.punktā vārdus „būvniecības objektu – Dobeles autoostas ēkas WC 

bloku” ar vārdiem „nepabeigto būvniecību”. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.64/3 

Par bezcerīgā debitoru parāda izslēgšanu no bilances 
 

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta otro daļu, Ministru kabineta 

2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 100.punktu, ievērojot Lursoft datu bāzes informāciju, par to, ka 2011.gada 30.jūnijā 

likvidēts SIA „Asfalts Plus”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

UZDOT Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no 

bilances bezcerīgā debitora, likvidētā SIA „Asfalts Plus”, reģistrācijas Nr.40003710967, juridiskā 

adrese Antonijas iela 7, Rīga, zemes nomas parādu Ls 4349,04 apmērā, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi Ls 2166,69 apmērā (pamatparāds Ls 1684,61, nokavējuma nauda Ls 

482,08) un nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām Ls 153,17 apmērā (pamatparāds Ls 



151,89, nokavējuma nauda Ls 1,28). 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.65/3 

Par dividendēs izmaksājamo  kapitālsabiedrību peļņas daļu par 2011.gadu 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām“ 

3.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

NOTEIKT, ka Dobeles novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA „Dobeles enerģija”, 

SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, SIA „Dobeles ūdens”, SIA „Namnieks”, SIA „Dobeles un 

apkārtnes slimnīca”, SIA „Dobeles autobusu parks”, SIA „Gardenes nami” un SIA „Sesava KP” 

nav jāmaksā dividendes no peļņas par 2011.gadu un gūtā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrību 

attīstībai. 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.66/3 

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

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

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” apstiprināšanu 

 

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

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

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

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

(pielikumā). 
APSTIPRINĀTI  

ar Dobeles novada domes  

2012.gada 22.marta lēmumu Nr.66/3 

(protokols Nr.3) 

 

Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.4 

„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 21. janvāra saistošajos noteikumos  

Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

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

8.panta pirmās daļas 3.punktu  

 

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

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” šādus grozījumus:  

 

1. Svītrot izdošanas tiesiskajā pamatojumā skaitli un vārdus „un 39.panta pirmo daļu“. 

2. Aizstāt 1.5.punktā vārdus „Dārzu un parku” ar vārdu „Bioloģiskie”. 

3. Papildināt 1.11.punktu aiz vārda „pasākumi“ ar vārdiem „sadzīves atkritumu poligons 

„Brakšķi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads”. 

4. Svītrot 1.12.punktu. 

5. Papildināt noteikumus ar 2.1.
1 

punktu šādā redakcijā: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=67363


„2.1.
1 

Dobeles novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

zona.” 

6. Aizstāt 3.1.3.apakšpunktā vārdu „radot” ar vārdu „veidojot”. 

7. Izteikt 4.6.5.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

„4.6.5. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes un specializētos 

maisus no nekustamo īpašumu slēgtajiem pagalmiem pārvietot specializētajiem 

transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu 

kustību, kā arī nodrošināt, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to 

pastāvīgajā atrašanās vietā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt speciālā atkritumu 

savākšanas transportlīdzekļa piekļuvi īpašumos novietotajām atkritumu tvertnēm, tad vienojas 

ar atkritumu apsaimniekotāju par citu atkritumu savākšanas kārtību”. 

8. Aizstāt 4.6.6.apakšpunktā vārdus „bioloģiski noārdāmos dārzu un parku” ar vārdu 

„bioloģiskos”. 

9. Izteikt 4.7.1.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

„4.7.1. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju nodrošināt 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumus un uzturēt tos 

lietošanas kārtībā.” 

10.  Aizstāt 4.7.4. apakšpunktā vārdu „tarifam” ar vārdu „maksai”. 

11.  Papildināt 4.8.punktu aiz vārdiem „teritorijas sakopšana” ar vārdiem „un atkritumu 

savākšana.”  

12. Aizstāt 5.1.4. apakšpunktā vārdus „parku un dārzu atkritumus“ ar vārdu „bioloģiskos”. 

13. Izteikt 6.1.4. apakšpunktu jaunā redakcijā: 

„6.1.4. marķēt atkritumu tvertnes, norādot tajās ievietojamo sadzīves atkritumu veidu un 

atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.” 

14.  Aizstāt 6.1.5. apakšpunktā vārdu „klientus” ar vārdiem „atkritumu radītājus“. 

15. Aizstāt 6.1.6.apakšpunktā vārdu „ klientiem“ ar vārdiem „atkritumu radītājiem“. 

16. Izteikt noteikumu 6.1.12.
 
apakšpunktu jaunā redakcijā: 

 „6.1.12. nodrošināt regulāru atkritumu savākšanu un izvešanu, ievērojot šādu sadzīves 

atkritumu savākšanas biežumu: 

no individuālajām dzīvojamām mājām - ne retāk kā 1 reizi mēnesī, 

no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē – ne retāk kā 4 reizes mēnesī, 

no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pagastos- ne retāk kā 1 reizi mēnesī, 

juridiskām personām- līgumā noteiktajā kārtībā. 

17. Izteikt noteikumu 9.3. punktu jaunā redakcijā: 

„9.3.
 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido maksa par sadzīves atkritumu 



savākšanu un pārvadāšanu, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un dabas resursu nodoklis par atkritumu 

apglabāšanu.” 

18. Svītrot 9.4.punktā vārdus „saskaņā ar noslēgto līgumu“. 

19. Svītrot 9.6.punktu.  

20. Svītrot 9.7.punktu.  

21. Svītrot 11.3.punktu. 

Priekšsēdētājs A.SPRIDZĀNS 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.67/3 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „e” apakšpunktu, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 

21.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 9.2.punktu un 

2009.gada 17.decembra līgumu Nr.215/2009 ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Dobeles 

komunālie pakalpojumi”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - Ls 10,40 par 1m
3 

(bez PVN), ko 

veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu – Ls 5,23, sabiedrisko 

pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves 

atkritumu poligonā „Brakšķi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads – Ls 3,42 (ar 

konversijas koeficientu 0,25 uz 1m
3
) un dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 

- Ls 1,75. 

2. Uzdot sadzīves atkritumu apsaimniekotājam Dobeles novadā līdz katra kalendārā gada 

15.februārim saskaņot ar pašvaldību maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

aprēķina kārtību. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.141/7 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā”. 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

22.03.2012.           Nr.68/3 

Par uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās izglītības un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmās 

2012./13.mācību gadā 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

1. Noteikt šādu uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās izglītības un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmās 

2012./13.mācību gadā: 

1.1. Dobeles 1.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 

programma – 1 klase; 

1.2. Dobeles Valsts ģimnāzijas: 

 1.2.1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma - 2 klases; 

 1.2.2. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma - 1 klase; 

 1.2.3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 



programma - 2 klases; 

 1.2.4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma - 1 klase. 

1.3. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas: 

 1.3.1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma (neklātiene) – 1 klase; 

 1.3.2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene un 

tālmācība) – 2 klases; 

 1.3.3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (dienas) – 1 klase; 

1.3.4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (policija) – 1 

klase; 

1.3.5.Autotransporta programma (pēc iegūtās pamatizglītības) – 1 grupa; 

1.3.6. Ēdināšanas pakalpojumu programma (pēc iegūtās pamatizglītības) - 1 grupa; 

1.3.7. Viesnīcu pakalpojumu programma (pēc iegūtās pamatizglītības) - 1 grupa; 

1.3.8. Frizieru pakalpojumu programma (pēc iegūtās pamatizglītības) - 1 grupa; 

1.3.9. Pārtikas ražošanas tehnoloģijas programma (pēc iegūtās pamatizglītības)-1 grupa; 

1.3.10. Datorsistēmu programma (pēc iegūtās pamatizglītības) - 1 grupa; 

1.3.11. Autotransporta programma (pēc iegūtās vidējās izglītības) – 1 grupa; 

1.3.12. Ēdināšanas pakalpojumu programma (pēc iegūtās vidējās izglītības) - 1 grupa; 

1.3.13. Frizieru pakalpojumu programma (pēc iegūtās vidējās izglītības) - 1 grupa; 

1.3.14. Restorānu pakalpojumu programma (pēc iegūtās vidējās izglītības) - 1 grupa. 

2. Noteikt maksimālo izglītojamo skaitu uzņemšanai Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās 

vidējās izglītības, profesionālās izglītības un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) 

programmu klasēs (grupās) – 26 izglītojamie, minimālo izglītojamo skaitu – 16 izglītojamie, 

izņemot 1.3.1. un 1.3.2.punktā nosauktās izglītības programmas, kur minimālais uzņemamo 

izglītojamo skaits ir 14. 
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