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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2021.gada 25.novembrī  Nr.293/16 

(prot. Nr.16, 49.§) 

 

Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra likvidāciju un pievienošanu 

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram un Dobeles Pieaugušo 

izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikuma apstiprināšanu 

 

Dobeles novada dome, izskatot Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto lēmuma projektu 

par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra likvidāciju un pievienošanu Dobeles 

Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram, konstatēja: 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās autonomās funkcijas 

šobrīd Dobeles novada pašvaldībā pilda divas pašvaldības iestādes – Auces novada Pieaugušo 

izglītības un informācijas centrs un Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļā nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc 

iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, 

pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā 

regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma 

izmantošanu. 

Dobeles novada domes 2021.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Dobeles novada 

pašvaldības nolikums” 8.7.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības funkciju pildīšanai un darbības 

nodrošināšanai dome izveido Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru ar 

struktūrvienību - Auces Pieaugušo izglītības un informācijas centrs. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka pašvaldības dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un 

nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

15.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka tiešās pārvaldes iestādi likvidē, pievienojot citai 

iestādei, — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

30.panta otrā daļa nosaka, ka attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā 

likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas 

noteikumi. Tādējādi attiecībā uz pašvaldības iestādes – Auces novada Pieaugušo izglītības un 

mailto:dome@dobele.lv
https://likumi.lv/ta/id/63545#p15
https://likumi.lv/ta/id/63545#p17


2 

 

informācijas centra – likvidāciju piemērojami Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās 

daļas nosacījumi. 

Ievērojot minēto, ir veicama Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra 

likvidācija, pievienojot to Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, 30.panta otro daļu, Dobeles 

novada domes 2021.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Dobeles novada pašvaldības 

nolikums” 8.7.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 18 (Ģirts Ante, Kristīne Briede, Madara 

Darguža, Māris Feldmanis, Edgars Gaigalis, Ivars Gorskis, Gints Kaminskis, Linda Karloviča, 

Edgars Laimiņš, Sintija Liekniņa, Sanita Olševska, Andris Podvinskis, Viesturs Reinfelds, Dace 

Reinika, Guntis Safranovičs, Andrejs Spridzāns, Ivars Stanga, Indra Špela), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt pastarpinātās pārvaldes iestādes – Auces novada Pieaugušo izglītības un 

informācijas centra likvidāciju, pievienojot to Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 

atbalsta centram. 

2. Apstiprināt Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikumu 

(pielikumā). 

3. Pastarpinātās pārvaldes iestādes – Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas 

centra – likvidāciju pabeigt līdz 2021.gada 31.decembrim. 

4. Noteikt, ka Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs ir 

likvidējamās pastarpinātās pārvaldes iestādes – Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas 

centra – tiesību, saistību, pārvaldes uzdevumu, materiālo vērtību, lietvedībā esošo dokumentu un 

arhīva pārņēmēja. 

5. Izveidot pastarpinātās pārvaldes iestādes – Auces novada Pieaugušo izglītības un 

informācijas centra – likvidācijas komisiju (turpmāk – likvidācijas komisija) šādā sastāvā: 

5.1. Komisijas priekšsēdētājs - B.Tivča, Dobeles novada Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja; 

5.2. Komisijas locekļi: 

5.2.1. A.Segliņa, Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra vadītāja; 

5.2.2. I.Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja. 

6. Likvidācijas komisijai: 

6.1. nodrošināt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra saistību, 

pārvaldes uzdevumu, materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, lietvedībā esošo dokumentu un arhīva 

apzināšanu; 

6.2. nodrošināt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra materiālo un 

finanšu līdzekļu inventarizāciju un nodošanu Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 

atbalsta centram, nepieciešamo pārskatu sagatavošanu; 

6.3. nodrošināt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra saistību, 

lietvedības un arhīva nodošanu Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram; 

6.4. veikt nepieciešamās darbības likvidācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā.  

7. Dobeles novada pašvaldības izpilddirektoram izslēgt no Valsts un pašvaldību 

institūciju reģistra Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centru. 

8. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 24.septembra Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikumu. 

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Vilkam. 
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Domes priekšsēdētājs         I. Gorskis  
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Pielikums 

Dobeles novada domes  

2021.gada 25.novembra  

lēmumam Nr.293/16 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

Dobelē 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes  

2021. gada 25. novembra  

lēmumu Nr.293/16 

 

DOBELES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS UN  

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRA  

NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

16.panta otro daļu, 28.pantu,  

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk - Centrs) ir 

Dobeles novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) dibināta iestāde, kura īsteno pašvaldības 

attīstības plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus cilvēkresursu attīstībā, mūžizglītībā un 

uzņēmējdarbībā. 

2. Centrs ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas ir pakļauta pašvaldības izpilddirektoram. 

3. Centrs ir patstāvīgs sava darba organizēšanā, iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē un 

tam piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā.  

4. Centrs savā darbībā ievēro normatīvos aktus, Dobeles novada domes pieņemtos 

lēmumus, izdotos ārējos un iekšējos normatīvos aktus, tai skaitā šo nolikumu, kā arī pašvaldības 

izpilddirektora pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus. 

5. Centrs savas funkcijas un uzdevumus veic sadarbībā ar pašvaldības administrāciju, tās 

struktūrvienībām, kā arī ar citām pašvaldības iestādēm un institūcijām. 

6. Centrs tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Centra grāmatvedību kārto 

centralizēti Dobeles novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

7. Centram ir zīmogs ar Dobeles novada ģerboņa attēlu un pilnu Centra un dibinātāja 

nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa. 

8. Centra juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. 

9. Centra pastāvīgās pakalpojumu sniegšanas vietas ir šādās adresēs: 

9.1. Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads; 

9.2. Jelgavas iela 1A, Auce, Dobeles novads; 

9.3. Stacijas iela 8, Bēne, Dobeles novads; 

9.4. “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads. 
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II.  Centra funkcijas, uzdevumi un kompetence 

10. Centram ir šādas funkcijas: 

10.1. veicināt cilvēkresursu attīstību un uzņēmējdarbības atbalstu Dobeles novada sociāli 

ekonomiskai izaugsmei; 

10.2. nodrošināt novada iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu pieaugušo 

izglītības piedāvājumu; 

10.3. attīstīt uzņēmējdarbības vidi; 

10.4. nodrošināt informāciju par pieaugušo izglītību un uzņēmējdarbību; 

10.5. izstrādāt un īstenot projektus cilvēkresursu un uzņēmējdarbības attīstības jomā; 

10.6. uzturēt zīmolu “Dobele Dara” uzņēmējdarbības veicināšanai un novada tēla 

veidošanai. 

11. Centram ir šādi uzdevumi  un kompetence: 

11.1. apzināt un apkopot novada iedzīvotāju un darba devēju izglītības vajadzības un 

piedāvājumu pieaugušo izglītības jomā;  

11.2. plānot, īstenot un attīstīt pieejamu un ilgtspējīgu pieaugušo izglītību novadā; 

11.3. pilnveidot pieaugušo formālās un neformālās izglītības programmu piedāvājumu 

novadā, veicinot konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū; 

11.4. izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas novada iedzīvotājiem, veicinot 

pašpilnveidi, pilsonisko līdzdalību un sociālo integrāciju; 

11.5. nodrošināt informācijas pieejamību par mūžizglītības iespējām ikvienam 

iedzīvotājam; 

11.6. attīstīt mūsdienīgu materiāli tehnisko aprīkojumu, nodrošinot inovatīvu un radošu 

mācību procesu; 

11.7. sniegt konsultatīvu un informatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un 

attīstībai; 

11.8. pilnveidot atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai; 

11.9. paplašināt koprades – tehnoloģiju telpas “OpenLab” pakalpojumu pieejamību 

uzņēmējdarbības un kompetenču izglītības veicināšanai novadā; 

11.10. veicināt zināšanu un prasmju pārnesi uzņēmējdarbības dažādošanai un attīstībai;  

11.11. veicināt jauniešu uzņēmumu veidošanos sadarbībā ar novada izglītības iestādēm un 

uzņēmumiem; 

11.12. sagatavot projekta pieteikumus vietējo un starptautisko investīciju piesaistei no 

valsts, ES un citiem fondiem, nodrošinot Centra uzdevumu izpildi; 

11.13. popularizēt veiksmīgas un labas prakses pieredzi novada uzņēmējdarbībā, 

izmantojot platformu “Dobele dara” un citus plašsaziņas kanālus; 

11.14. veicināt zīmola “Dobele Dara” integrēšanu novada aktivitātēs. 

 

III. Centra struktūra un darba organizācija 

12. Centrs darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina Dobeles novada dome. 

13. Centra darbu vada Centra vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības 

izpilddirektors atbilstoši Dobeles novada domes pieņemtajam lēmumam. 

14. Centra vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka normatīvie akti, Dobeles novada 

domes pieņemtie lēmumi, izdotie ārējie un iekšējie normatīvie akti, tai skaitā šis nolikums, 

pašvaldības izpilddirektora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi, noslēgtais darba līgums un 

amata apraksts. 

15. Centra darbinieku darba pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amata apraksti, kurus 

apstiprina Centra vadītājs. 

16. Centra vadītājs: 

16.1. plāno, organizē, koordinē un kontrolē Centra darbu, funkciju un uzdevumu izpildi, 

nodrošina tā darbības nepārtrauktību un tiesiskumu;  
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16.2. izstrādā un pēc saskaņošanas ar pašvaldības izpilddirektoru apstiprina Centra 

darbinieku amatu sarakstu un grozījumus amatu sarakstā;  

16.3. pieņem darbā un atbrīvo no darba Centra darbiniekus, veic Centra darbinieku amata 

pienākumu un uzdevumu sadali, nodrošina darbinieku profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanu, noteiktā budžeta ietvaros nosaka darbinieku darba samaksu; 

16.4. atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar Centra bilancē nodoto pašvaldības mantu un 

naudas līdzekļiem, veic saimnieciskos darījumus atbilstoši pašvaldības noteiktajai kārtībai;  

16.5. nodrošina Centra materiālo vērtību saglabāšanu;  

16.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Centru pašvaldības, valsts un starptautiskajās 

institūcijās, kā arī tiesu institūcijās; 

16.7. atbilstoši savai kompetencei izsniedz pilnvaras padotībā esošajiem darbiniekiem, kā 

arī pilnvaro darbiniekus Centra pārstāvībai tiesās un citās institūcijās; 

16.8. izdod Centra rīkojumus un iekšējos normatīvos aktus. 

 

IV. Centra finansēšanas kārtība un saimnieciskā darbība 
17. Centra darbību finansē pašvaldība. 

18. Centra finanšu līdzekļus veido: 

18.1. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

18.2. valsts budžeta līdzekļi; 

18.3. projektu finansēšanas līgumos piešķirtie līdzekļi; 

18.4. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem; 

18.5. ziedojumi un dāvinājumi.  

 

V. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana 

19. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra vadītājs un darbinieki atbilstoši amata 

pienākumu aprakstos un darba līgumos noteiktajai kompetencei.  

20. Centra vadītājs izskata privātpersonu sūdzības par Centra darbinieku izdotajiem 

administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

21. Centra vadītāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var 

apstrīdēt pašvaldībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          I. Gorskis 


