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Ievads 
Lai izstrādātu jaunveidojamā Dobeles novada (Auces, Dobeles un Tērvetes novada) attīstības 

plānošanas dokumentus: Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021. – 2045. 

gadam un Dobeles novada attīstības programmu 2021.-2027. gadam, no 2021. gada 21. 

februāra līdz 31. martam tika organizēta divu aptauju veikšana.  Abās aptaujās kopā 

piedalījās 599 respondenti, un to aizpildīšana bija anonīma. Aicinājums piedalīties aptaujā tika 

izplatīts dažādos publiskos komunikācijas kanālos: pašvaldību informatīvajos izdevumos un 

sociālo tīklu profilos, kā arī uzrunājot potenciālos respondentus tieši. No visām iedzīvotāju 

anketām 49 tika saņemtas papīra formātā, pārējās – aizpildītas elektroniski.  

 

Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par 

jaunveidojamā Dobeles novada attīstības iespējām, esošajām problēmām 

(Auces, Dobeles un Tērvetes novados) un to iespējamajiem risinājumiem, kā 

arī sagatavot priekšlikumus attīstības plānošanas dokumentiem. Iedzīvotāju 

aptaujā kopā piedalījās 558 respondenti, kas ir 2% no jaunveidojamā 

Dobeles novada teritorijas iedzīvotāju kopskaita 2020.gadā. Aptaujā bija 

iekļauti 20 jautājumi, kas bija izvietoti secīgi pa tēmām: 1) respondenta profils, 

2) esošās situācijas novērtējums un 3) jaunveidojamā novada nākotne.  

 

Uzņēmēju aptaujas mērķis bija noskaidrot uzņēmēju viedokli par 

jaunveidojamā Dobeles novada uzņēmējdarbības vidi, iekļaujot 

priekšlikumus attīstības plānošanas dokumentiem. Uzņēmēju aptaujā kopā 

piedalījās 41 respondents. Aptaujā bija iekļauti 19 jautājumi, kas bija izvietoti 

secīgi pa tēmām: 1) uzņēmuma profils, 2) esošās uzņēmējdarbības vides 

novērtējums un 3) jaunveidojamā Dobeles novada uzņēmējdarbības vides 

attīstība. 

Abu aptauju rezultāti apkopoti šajā dokumentā, kurš izmantojams jaunveidojamā Dobeles 

novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Dokuments izstrādāts sadarbībā ar 

telpiskās plānošanas uzņēmumu SIA “Reģionālie projekti”, sadarbojoties Auces, Dobeles un 

Tērvetes novada pašvaldībām.  

Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja veikta, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību attīstības 

plānošanas procesos. Sabiedrības līdzdalība ir svarīga dokumentu izstrādes sākuma posmā, jo 

iedzīvotāji un uzņēmēji var norādīt uz esošām problēmām, kuras būtu jārisina tuvākajos gados, 

kā arī ieskicēt vēlamo novada attīstības vīziju, tādējādi jūtoties piederīgāki savam novadam un 

sekmējot to, ka novads attīstās iedzīvotājiem un uzņēmējiem vēlamā veidā. Sabiedrības 

paustās vajadzības kalpo par pamatu pašvaldības prioritāšu, veicamo rīcību un īstenojamo 

projektu definēšanai. 
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1. Aptaujas respondentu profils 

1.1.  Iedzīvotāju aptauja 

1.1.1. Dzīvesvieta  

  

Respondentu dzīvesvieta  - teritorija Respondentu dzīvesvieta - veids 

 

Iedzīvotāju aptaujā piedalījies proporcionāls respondentu skaits no visu trīs novadu 

teritorijām. Auces novadu kā savu dzīvesvietu norādījuši 23% respondentu jeb 2,2% no kopējā 

iedzīvotāju skaita 2020.gadā. Dobeles novadā dzīvo 61% respondentu, kas ir 1,8% no kopējā 

Dobeles iedzīvotāju skaita. Tērvetes novadā dzīvo 14% aptaujas respondentu - 2,3% no visiem 

Tērvetes novada iedzīvotājiem1. 34,8% no respondentiem dzīvo Dobelē. 

Respondentu dzīvesvieta Respondentu skaits % no visiem respondentiem 

Pilsēta 248 44,4% 

Auces pilsēta 46 8,2% 

Dobeles pilsēta 194 34,8% 

Pilsēta citur 8 1,4% 

Ciems 155 27,8% 

Ciems Auces novadā 37 6,6% 

Ciems Dobeles novadā 74 13,3% 

Ciems Tērvetes novadā 42 7,5% 

Ciems citur 2 0,4% 

Pagasta teritorija (ārpus ciemiem) 155 27,8% 

Auces novadā  48 8,6% 

Dobeles novadā  70 12,5% 

Tērvetes novadā 35 6,3% 

Citur 2 0,4% 

Kopā 558  

                                             
1 Iedzīvotāju skaits 2020.gada sākumā: Auces novadā - 6009, Dobeles novadā - 19286, Tērvetes novadā – 3302. Kopā 

jaunveidojamā Dobeles novada teritorijā 2020.gada sākumā - 28597 (CSP) 

131; 23%

338; 61%

77; 14%

12; 2%

Auces novadā

Dobeles novadā

Tērvetes novadā

Citur

155; 28%

155; 28%

248; 44%

Ciems

Pagasta teritorija

Pilsēta
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No visiem 155 respondentiem, kuri norādīja, ka dzīvo kādā no ciemiem, 35 respondenti 

norādījuši, ka dzīvo Auces novadā, 74 – Dobeles novadā, bet 42 – Tērvetes novadā, bet pārējie 

– citur: 

 Respondenti, kuri dzīvo kādā no Auces novada ciemiem, kā dzīvesvietu norādīja 

visbiežāk Bēni (13 respondenti), Īli (7), Lielauci (5), Vītiņus (4), retāk – Vecauci (2), 

Ķeveli (1), Sniķeri (1), Ukrus (1) vai Vecmiķeļus (1).  

 Respondenti, kas dzīvo kādā no Dobeles novada ciemiem, visbiežāk norādīja uz 

kādu no šiem ciemiem: Gardene (12), Jaunbērze (12), Auri (8), Aizstrautnieki (5), 

Miltiņi (5), Biksti (4), Naudīte (4), retāk – Kaķenieki (3), Krimūnas (3), Liepziedi (3), 

Penkule (3), Akācijas (2), Šķibe (2), Zebrene (2), Bērze (1), Ceriņi (1), Lejasstrazdi (1), 

Lielbērze (1), kā arī 2 respondenti norādījuši, ka dzīvo novada ciemos, kuriem nav 

noteikts ciema statuss un robežas: Līdumi (1), Upenieki (1).  

 Respondenti, kuri dzīvo kādā no Tērvetes novada ciemiem, norādīja, ka dzīvo kādā 

no šiem ciemiem: Kroņauce (13), Tērvete (11), Augstkalne (9), Bukaiši (4), Zelmeņi 

(4), Mežmalieši (1).  

1.1.2. Mobilitāte un aktivitātes 

Vairums respondentu (469 atbildes jeb 84% no visiem 558 respondentiem) norādījuši, ka tiem 

vai to ģimenei ir automašīna. 17% respondentu pārvietojas ar sabiedrisko transportu, bet 16% 

- pārvietojas tikai ar kājām, bet 11% - ar velosipēdu. 3% pārvietojas citos veidos (visbiežāk tika 

norādīts, ka tiek meklēta palīdzība no kaimiņiem, draugiem, lai aizvestu). Daļa respondentu 

izvēlējās vairākus atbilžu variantus.  

 

Jautājums – kā Jūs ikdienā pārvietojaties, lai saņemtu pakalpojumus 

 

Lielākā daļa aktivitāšu, ar kurām respondenti nodarbojas visos trīs novados, ir saistīti ar brīvā 

laika pavadīšanu, iepirkšanos, kultūras un izklaides pasākumu apmeklēšanu, kā arī dažādu 

skaistumkopšanas, sadzīves un citu pakalpojumu (piemēram, bankomāti) saņemšanu. Tāpat 

respondenti bieži norādījuši, ka jaunveidojamā novada teritorijā saņem veselības aprūpes 

pakalpojumus un izmanto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.   

469
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Vietas, kurās respondenti veic ikdienas aktivitātes 

 

Vidēji bieži respondenti norādījuši, ka jaunveidojamā novada teritorijā sporto un nodarbojas 

ar aktīvo atpūtu, kā arī strādā algotu darbu.  

No 98 respondentiem, kuri norādījuši, ka algotu darbu veic citur (vienīgā to atbilde no visiem 

variantiem), 16 respondenti dzīvo Auces novadā, 50 – Dobeles novadā, 17 – Tērvetes novadā, 

bet 6 – citur. Tātad kopā tādu respondentu, kas dzīvo jaunveidojamā novada teritorijā, bet 

pilnībā strādā ārpus tā, ir 83 jeb 15% no visiem respondentiem. Savukārt no visiem 109 

respondentiem, kuri norādījuši, ka algots darbs nav tiem aktuāls vai tie neveic šādu aktivitāti 

vispār, 48 dzīvo Auces novadā, 46 – Dobeles novadā, 9 – Tērvetes novadā, bet 2 – citur.  Tātad 

kopā tādu respondentu, kas dzīvo jaunveidojamā novada teritorijā, bet algota darba 

veikšana tiem nav aktuāla, ir 103 jeb 18% no visiem respondentiem.  
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1.1.3. Respondentu vecums 

Respondentu sadalījums pa dažādām vecuma grupām ir salīdzinoši vienmērīgs. 

 

Respondentu vecuma struktūra 

 

 

Respondentu vecuma struktūra un dzīvesvieta 

 

Vienīgās vecuma grupas, kur vērojams mazāk proporcionāls ģeogrāfisks sadalījums ir divas: 

72% no tiem respondentiem, kas ir vecumā no 35 līdz 49 gadiem un 69% vecuma grupā 19 – 

34 gadi, dzīvo Dobeles novadā, savukārt 54% no respondentiem vecumā 65 gadi un vairāk 

dzīvo Auces novadā.  

1.1.4. Informācijas iegūšana par pašvaldību 

Populārākie informācijas iegūšanas avoti respondentu ieskatā ir pašvaldību mājaslapas (33% 

atbilžu) un sociālo tīklu konti (30% atbilžu). Salīdzinoši populārs informācijas ieguves veids 

respondentiem ir arī pašvaldību informatīvie izdevumi (19% atbilžu). Mazāk populārs veids 

– informācijas ieguve klātienē (10%). Jānorāda, ka šajā aspektā nav analizēti Covid-19 

pandēmijas apstākļi, kas lielā mērā lieguši klātienes saskarsmi ar pašvaldībām 2020. un 

2021.gadā. Respondenti bieži vien izmanto vairākus informācijas ieguves veidus vienlaicīgi. 

7% atbildēs norādīti arī citi informācijas ieguves veidi, visbiežāk norādot uz šādiem: laikraksts 

“Zemgale”, citi iedzīvotāji (radi, paziņas, draugi, kaimiņi u.c.), telefoniski.  

17; 3%
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Jautājums - kādā veidā Jūs parasti iegūstat informāciju par pašvaldības darbu 

 

 

1.2. Uzņēmēju aptauja 

1.2.1. Uzņēmumu atrašanās un darbības vieta 

 

 

 

Vieta, kur uzņēmums reģistrēts juridiski Vieta, kur uzņēmums faktiski veic uzņēmējdarbību 

 

Kopā no 41 respondenta, kurš aizpildīja uzņēmēju anketu, vislielākais skaits norādījis, ka 

uzņēmuma atrašanās vieta (kur uzņēmums juridiski reģistrēts) ir Tērvetē. Bet uzņēmēju - 

respondentu faktiskās darbības vieta novada teritorijā ir proporcionāla. Viens no  

uzņēmumiem, kas juridiski reģistrēts Rīgā, uzņēmējdarbību veic Dobeles novadā, bet otrs – 

Auces novadā.  

Katrā no līdzšinējiem novadiem uzņēmējdarbības jomā praktiski darbojušies vismaz 15-16 no 

visiem respondentiem, turklāt 3-4 respondenti norādījuši, ka ar uzņēmējdarbību nodarbojas 

visā Latvijā un tik pat arī ārpus Latvijas. Pa 10 respondentiem norādījuši, ka nodarbojas ar 

uzņēmējdarbību tikai kādā no atsevišķajiem novadiem, pārējie – vairākās vietās. 
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1.2.2. Uzņēmējdarbības nozare, forma un ilgums 

 

Uzņēmējdarbības nozare (pēc NACE klasifikācijas) 

 

Respondentu visbiežāk pārstāvētā uzņēmējdarbība nozare, kurā tie darbojas, ir 

lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, kā arī izmitināšanas un ēdināšanas 

pakalpojumi, tūrisms, viesmīlība. Salīdzinoši daudz respondentu pārstāv vairumtirdzniecības 

un mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remontu nozari.  

 

 

 

Uzņēmējdarbības forma Darbības ilgums 
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Pēc uzņēmējdarbības formas vairāk kā puse no respondentiem ir SIA, bet ilguma ziņā vairāk 

kā puse ar uzņēmējdarbību nodarbojas ilgāk par 10 gadiem. Bet šo abu raksturojošo faktoru 

ziņā respondentu loks ir daudzveidīgs.  

 

1.2.3. Darbinieki 

 

  

Stradājošo skaits Strādājošo dzīvesvieta 

 

Respondenti, kuri aizpildīja uzņēmēju anketu, lielākoties norādījuši, ka to uzņēmuma 

darbinieku skaits ir 1 – 3, tomēr aptaujā piedalījušies arī respondenti ar lielāku darbinieku 

skaitu (t.sk. arī 6 respondenti norādījuši, ka to uzņēmuma kolektīvs ir lielāks par 50 

darbiniekiem).  

Savukārt jautājumā par to, aptuveni cik uzņēmuma darbinieku  dzīvo jaunveidojamā Dobeles 

novada teritorijā, respondenti visbiežāk norādījuši, ka 70% un vairāk darbinieku dzīvo jaunā 

Dobeles novada teritorijā (Auces, Dobeles un Tērvetes novadā).   
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2. Esošās situācijas novērtējums 

2.1.  Iedzīvotāju aptauja 

2.1.1. Ar ko lepojas iedzīvotāji 

 

Ar ko lepojas iedzīvotāji – atslēgas vārdu mākonis  

 

Visbiežāk iedzīvotāji norādījuši, ka lepojas ar dabu, vides sakoptību, novada cilvēkiem, kultūru, 

izglītības iestādēm, dažādiem kultūrvēsturiskiem un tūrisma objektiem, uzņēmumiem, 

pilsētām un konkrētām vietām, iestādēm un aktivitātēm, izrietot no to teritoriālās 

piederības. Bieži norādīts arī lepnums par dažādiem pēdējos gados paveiktajiem attīstības 

projektiem.  

Ar ko lepojas Auces novada 

iedzīvotāji? 

Ar sakoptu novadu, sakārtotu vidi, skaistu dabu, Auces pilsētu, izglītības 

iestādēm t.sk. Auces vidusskolu un skolēnu sasniegumiem, mūzikas skolu, 

pūtēju orķestra sasniegumiem, skaistu kultūras namu, kultūras programmu un 

pasākumiem, Vecauces pili un parku, bērnu laukumiem, velotrasi un āra 

trenažieriem, pensionāru biedrību “Mežābeles”, ar cilvēkiem un izcilām 

personībām, kas nāk no Auces novada, ar aktivitātēm, radošumu, arhitektūru, 

izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, to, ka visiem skolēniem ir 

bezmaksas ēdināšana, ar novada izaugsmi pēdējos gados, pašvaldību un 

vadības ieinteresētību problēmu risināšanā, ar skaistām un ievērojamām 

vietām, to, ka izveidots jauniešu centrs, dabas tūrismu, Ķeveles avotiem, Bēnes 

pili, Lielauces pili u.c.  
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Ar ko lepojas Dobeles 

novada iedzīvotāji? 

Ar Dobeles pilsētu (t.sk. tās zaļo zonu, arhitektūru), sakoptu vidi, Dobeles 

pilsdrupām, Pētera Upīša ceriņu dārzu, promenādi un sakoptu Bērzupes 

krastu, kultūras programmu, pirmskolas izglītības pakalpojumiem, mūzikas 

skolu, Dobeles Valsts ģimnāziju, amatiermākslu, ar to, ka ir daudz darbavietu 

un uzņēmumu (gan lielo, gan mazo), atsaucīgiem, aktīviem cilvēkiem un 

uzņēmējiem, ar atbalstu daudzbērnu ģimenēm, atpūtas vietām, Dārzkopības 

institūtu, “Pikšām”, tematiskiem rotājumiem pilsētā, ar sportistiem, Dobeles 

dzirnavnieku, NVO, Dobeles koncertzāli “Zinta”, mežu “Pokaiņi”, to, ka 

Dobeles novads pēdējos gados ir strauji attīstījies, ir sava slimnīca, 

Ķestermežu, pastaigu vietām, āra trenažieriem, labu pašvaldības pielāgošanos 

Covid-19 ierobežojumiem u.c. 

Ar ko lepojas Tērvetes 

novada iedzīvotāji? 

Ar Tērvetes dabas parku un kultūras pasākumiem Tērvetē, tūrisma objektiem, 

Tarzāna trasi, aktīviem iedzīvotājiem sportistiem, pašvaldības paveikto un 

attieksmi, aktīvu kultūras un sporta dzīvi, atsaucīgiem cilvēkiem, 

infrastruktūras projektu attīstību, pašu novadu, kultūrvēsturi, novada attīstību, 

rehabilitācijas centru “Tērvete”, sociālās aprūpes centru “Tērvete”, folkloras 

ansambli, Gulbju parku, orientēšanos, izglītības iestādēm, Cukurkalnu, 

Tērvetes zīmolu, sakārtotiem ceļiem un apgaismojumu, lauksaimniecību un 

zemnieku saimniecībām, Mežmuižas pili, sakoptību, Augstkalnes pamatskolu, 

atjaunotajiem dievnamiem u.c. 

Ar ko lepojas tie respondenti, 

kuri dzīvo ārpus apvienotā 

novada teritorijas? 

Ar tradīcijām, kultūras dzīvi, sakoptu vidi, renovētām un jaunuzceltām kultūras 

iestādēm, dabu, ar cilvēkiem, viņu veikumu, aizrautīgiem skolotājiem, to, ka 

Dobele ir sakopta, augoša, attīstīta, pievilcīga, latviska, sportistu 

sasniegumiem, to, kas tiek ražots Dobelē, ar jauno muzeju, mūzikas 

pasākumiem u.c. 

 

 

 

 Daži citāti no respondentu atbildēm par to, ar ko tie lepojas: 

 

 Ar kompaktumu un ar iespējām visus jautājumus 

ātri atrisināt! 

 Ar dabas parku, skaistajām ielejām un 

pauguriem, gulbju ezeru, burvīgo tiltu un nu jau 

arī izgaismoto gājēju ceļu. Protams, arī ar to, ka 

stirnas mums vairāk kā Rīgā kaķi un gailenes tik 

daudz ka noēsties! 

 Ar klusumu un mieru! 

 Ar saglabātiem un sakārtotiem objektiem! 

 Ar stipriem ļaudīm, kas veic savu 

uzņēmējdarbību katru gadu paplašinoties! 

 Ar izaugsmi, cilvēkiem, sakārtotību! 

 Apskates objekti, sakopta pilsēta, daudz darba 

vietu, rūpnīcas un uzņēmumi! 

 Ar Tērvetes senvēsturi un šodienu! 

 Lepojos ar Auces pilsētas attīstību! 

 Ar kultūras daudzveidību un savu pilsētu! 

 Ar izglītības nodrošinājumu un kvalitāti 

bērniem, renovēto un labiekārtoto bērnudārzu, 

sporta halli un topošo sporta stadionu, 

jaunizbūvēto gājēju taku, novērtēju arī ir 

pašvaldības atbalstu Tērvetes novada 

mājražotājiem un dažādajiem projektiem, ko 

realizē biedrības. Protams, arī vēsturisko un 

dabas mantojumu. Bez tam vēlos uzsvērt, ka 
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sadarbība ar Tērvetes pašvaldības struktūrām ir 

saprotama, vienkārša un ātra, ko ļoti novērtēju! 

 Ar Tērvetes zīmolu! 

 Lepojos ar Auces novadu un biedrību 

"Mežābele"! 

 Dobele - mana Saules pilsēta, tīra, sakopta, 

apzaļumota. Neliela klusa pilsēta, kur dzīvoju 

savu dzīvi! 

 Dobeles koncertzāle "Zinta", ceriņu dārzs, 

pilsdrupas, mežs "Pokaiņi", Tērvete, mazā 

uzņēmējdarbība laukos un pilsētā, skaistie meži! 

 Lepojos, ka Dobeles novadam ir sava slimnīca 

un valsts ģimnāzija. Lepojos ar pilsētā 

sakoptajām vietām - pilsētas promenādi, 

pilsdrupām. Dobeles vērtība ir Ķestermežs, bet 

tā iespējas pilsētnieku atpūtai vēl nav pilnībā 

izmantotas! 

 Paveiktais Dobeles pilsdrupās, promenāde pie 

Bērzes, Dobeles Valsts ģimnāzijas Dabaszinātņu 

Mācību centrs, gājēju un veloceliņš uz Gardeni! 

 Lepojos ar mūsu sportistiem visos līmeņos un 

sporta veidos, par šo gan liels paldies treneriem! 

 Ar cilvēkiem, kuri CEĻ citus cilvēkus un ar 

TĀDIEM cilvēkiem, kuri ir SAVĀ vietā - pirmkārt,  

pirmsskolas skolotāji, skolotāji, treneri- jo viņi 

saredz un attīsta un virza arī tos bērnus, kuriem 

vecāki kādu iemeslu pēc to nespēj! 

 Ar rūpēm par vietējo iedzīvotāju labklājību!  

 Ar Auces novada apskates objektiem, pilsētas 

svētkiem, ar Auci! 

 Ceriņu dārzu, daudziem lauksaimniecības 

uzņēmumiem, skaisto dabu!  

 Senā Dobeles pils, Pokaiņu mežs, Dobeles 

Mūzikas skola un tās apkārtne, Dobeles Valsts 

ģimnāzijas jaunā piebūve! 

 Lepojos ar sava novada kultūras dzīvi (pirms 

pandēmijas), ar sava novada kultūrvēsturiskiem 

pieminekļiem (Vecauces pils ar parku, Ķeveles 

avoti, Lielauces pils, Bēnes pils u.c.). Lepojos ar 

abām mūzikas skolām novadā (Auces mūzikas 

skola, kas izglītojusi un turpina izglītot mūsu 

novada bērnus, un, ceru, izglītos vēl daudzus 

gadus, un Bēnes mūzikas un mākslas skola, kas 

ievada bērnus mākslas pasaulē)! 

 Ar visiem jaunumiem pēdējo divu gadu laikā! 

 Ar Dobeles pils projektu, ar Bērzes upes 

promenādi, ar Dobeles slimnīcas Dzemdību 

nodaļas darbu, novada kultūras iestāžu muzeju, 

kultūras centru/namu, bibliotēku darbu, ar 

ikvienu cilvēku, kurš atbildīgi pilda savu darbu 

savā jomā, tādejādi veicinot novada attīstību! 

 Ar Tērvetes dabas parku! 

 Ar kultūru un vidi Krimūnās! 

 Ar sakoptu novadu, ar bērnu dārziem, ar Auces 

vidusskolu, ar skaistu kultūras namu!  

 Mūzikas skolu, sniegavīriem!  

 Es lepojos ar mūsu novadu, Dobeles novads ir 

attīstījies! Dobele pēdējos gados ir ļoti 

izmanījusies, mums ir skaista mūzikas skola, 

izremontēts kultūras nams, izveidota skaista 

promenāde,  Livonijas ordeņa pils kapelas 

pārbūve u.c. Arī mūsu pagastā ir uzcelta estrāde, 

izveidots gājēju celiņš un bibliotēkā veikts 

kapitālais remonts!  

 Ar sakoptu teritoriju, novada vadības 

ieinteresētību problēmu risināšanā!  

 Mums patīk, ka katru gadu Dobelē ir sakārtots 

kaut kāds mazs stūrītis! 

 Ar visu, kas sasniegts un izdarīts! 
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2.1.2. Kas pietrūkst iedzīvotājiem 

 

Kas iedzīvotājiem pietrūkst – atslēgas vārdu mākonis  

Visbiežāk respondenti norādījuši, ka tiem pietrūks kultūras, sporta un izklaižu iespēju, kā 

arī tam atbilstošas infrastruktūras, atpūtas iespēju bērniem. Iedzīvotājiem pietrūkst dažādu 

pakalpojumu (kafejnīcas, kino un tml.), gājējiem piemērotas infrastruktūras, vairāk 

komunikācijas no pašvaldības puses. Lielākoties respondenti min dažādus publiskās 

ārtelpas pilnveidojumus, kā arī ļoti bieži norāda uz nepieciešamību uzlabot autoceļu 

kvalitāti. Tendences atbildēs atšķiras arī no tā, vai respondents dzīvo Dobeles pilsētā, 

Auces pilsētā vai kādā no ciemiem novados, vai pagastu teritorijās.   

Kā pietrūkst Auces novada iedzīvotājiem? 

Iedzīvotājiem pilsētā: 

Atpūtas vietas, bankomāti (ir tikai viens un bieži nedarbojas), dzelzceļa satiksme, 

ēdināšanas pakalpojumi, brīvdabas pasākumi, labi kultūras pasākumi, veselības 

aprūpes pakalpojumi, baseins, lielveikals, meža pastaigas taka, vairāk kultūras 

pasākumu, vietas jauniešiem,  Vītiņu sporta centra labiekārtošana u.c. 

Iedzīvotājiem ciemos: 

Atbalsts uzņēmējiem (Bēne), darbavietas (Vecauce), apgaismojums ielām, 

trotuāru ierīkošana un ātruma ierobežojumi (Bēne), sabiedriskā ēdināšana 

(Bēne), sporta centrs (Bēne), baseins (Lielauce), pastaigu takas (Bēne), mūzikas 

un mākslas skola (Bēne), sociālais atbalsts (Bēne), vidusskola (Bēne), apavu un 

apģērbu veikals (Bēne), lielveikali (Lielauce), iespēja pieslēgties kanalizācijas 

sistēmai (Īle), pašvaldības komunikācija (Īle, Lielauce), autoceļa kvalitāte uz Auci 

(Īle), sabiedriskā transporta kustība (Īle), veselības aprūpe (Ķevele, Īle), 

ārstnieciskā rehabilitācija (Lielauce), bankas pakalpojumi (Ķevele), veterinārie 

pakalpojumi (Lielauce), atpūtas un kultūras pasākumi (Vecauce, Vītiņi), parks 

(Vītiņi) u.c. 
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Iedzīvotājiem pagastu 

teritorijā: 

Sabiedriskais transports (t.sk. uz novada centru), darba vietas Auces pilsētā un 

citur, asfaltēti ceļi, laba lauku ceļu infrastruktūra, atbalsts daudzbērnu ģimenēm, 

kultūras dzīve un vairāk pasākumu (Vītiņu pagastā, Bēnes pagastā), izklaides 

iespējas, veikals, kafejnīca, veselības pakalpojumu pieejamība, peldbaseins, 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes, sakārtota vide Ķevelē, sporta klubs, 

lielveikals, sociālā aprūpe, vetārsts, banka, vietas atpūtai u.c. 

Kā pietrūkst Dobeles novada iedzīvotājiem? 

Iedzīvotājiem pilsētā: 

Sabiedriskās ēdināšanas vietas, aktivitātes bērniem, aktivitāšu laukumi, atpūtas 

infrastruktūra bērniem ar īpašām vajadzībām, aktīvās atpūtas piedāvājuma un 

atpūtas vietas dažādiem vecumiem un mērķgrupām (t.sk. ģimenēm, senioriem, 

jauniešiem), brīvā laika pavadīšanas iespējas, pilsētas centrā ierobežots 

braukšanas ātrums, gājēju celiņš pāri Bērzes upei, slidotava, iespēja iegādāties 

dzīvokli, informācija par vides aizsardzības pasākumiem, interešu izglītības 

pirmsskolai, kino nams, kultūras pasākumi, suņu treniņu laukums, moderna 

sporta bāze, sporta laukumi,  skeitparks, velosipēdistu ceļi (t.sk. uz tuvējiem 

ciemiem), veikalu izvēle u.c.  

Iedzīvotājiem ciemos: 

Pārdomāta aizsardzība no intensīvas lauksaimniecības (Gardene), veselības 

aprūpes kvalitāte (Gardene, Šķibe), aktivitāšu iespējas (Auri, Jaunbērze),  atpūtas 

vieta jauniešiem (Biksti, Gardene, Šķibe), kultūras pasākumi (Liepziedi), estrāde 

(Jaunbērze), tuvākas darba vietas (Biksti, Jaunbērze), asfaltēti un labi ceļi (t.sk.  

Dobele – Aizstrautnieki – Lestenes pagrieziens, Auri, Biksti, Līdumi, Upenieki), 

akvaparks un peldvieta (Jaunbērze, Naudīte), atbalsts no pašvaldības (Naudīte), 

tikšanās ar iedzīvotājiem, interešu izglītības iespējas (Jaunbērze), bankomāti 

(Jaunbērze), bērnu aktivitāšu laukums (Auri, Ceriņi, Lielbērze), pastaigu takas 

(Liepziedi, Miltiņi), biežāka sabiedriskā transporta kursēšana (Krimūnas), 

transports uz novada centru (Bērze), kinoteātris (Auri, Liepziedi, Miltiņi), 

kafejnīca (Liepziedi), skaistumkopšanas un sadzīves pakalpojumi (Krimūnas), 

sporta stadions un sportam paredzētas vietas (Kaķenieki, Gardene, Ceriņi, 

Penkule), āra trenažieru (Zebrene), suņu trenēšanai paredzēts laukums (Auri), 

atkritumu šķirošana (Gardene), ielu apgaismojums (Kaķenieki), iepirkšanās 

vietas (Penkule) u.c. 

Iedzīvotājiem pagastu 

teritorijā: 

Aktivitātes jauniešiem, asfaltēti ceļi un laba ceļu kvalitāte lauku teritorijās, āra 

sporta laukumi pagastos un iekoptas pastaigu takas, velosipēdistu ceļi no 

pagastiem uz Dobeli, bērnu laukumi, laba ceļa kvalitāte uz Aizstrautniekiem, 

diennakts ēdināšanas, grāmatnīcas, pasts, tirdzniecības centrs, izglītības 

iestādes tuvāk dzīvesvietai, atpūtas vietas, pasākumi ģimenēm, sabiedriskais 

transports, kino, velosipēdistu ceļi, vilciens u.c. 

Kā pietrūkst Tērvetes novada iedzīvotājiem? 

Iedzīvotājiem ciemos: 

Ārsti (Augstkalne), kultūras dzīves un vairāk pasākumu (Augstkalne, Tērvete), 

sakārtoti autoceļi (Augstkalne, Bukaiši, Kroņauce, Mežmalieši), asfaltēts ceļš no 

Bukaišu skolas līdz Augstkalnei, gājēju ietves (Mežmalieši), darbavietas tuvāk 

dzīvesvietai (Bukaiši), labāk apmaksātas darba vietas (Kroņauce), pedagogiem 

pašvaldības daļēji segta veselības apdrošināšana, vidusskola (Augstkalne), pasta 

nodaļa (Augstkalne), vairāk pulciņu un pasākumu pirmsskolas izglītības bērniem 

(Bukaiši), interešu izglītība bērniem (Kroņauce), gājēju tilts no dabas parka 

Tērvetē līdz Kroņaucei, atpūtas un sporta pasākumi (Kroņauce), vienota 

velosipēdistu ceļi (Kroņauce, Mežmalieši), mūžizglītības iespējas (Kroņauce), 
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bankomāts (Tērvete), biežāks sabiedriskais transports (Tērvete), mūzikas un 

mākslas skola (Tērvete) u.c.    

Iedzīvotājiem pagastu 

teritorijā: 

Autoceļu kvalitāte, atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, automašīnu mazgāšanas 

serviss, pakomāti ciemos, gājēju ceļi, apgaismojums, bērniem pārvietošanās 

iespējas pa gājēju ceļiem vai velosipēdistu ceļu, informācija un komunikācija ar 

iedzīvotājiem, kultūras pasākumi, kvalitatīvs mobilo sakaru pārklājums, 

peldbaseins, kvalitatīva veselības aprūpe, cieņas pret senioriem, vidusskolas u.c. 

 

  

Daži citāti no respondentu atbildēm par to, kas iedzīvotājiem šobrīd 

pietrūkst: 

 

 Pulciņi vismazākajiem – bērnudārzniekiem! 

 Vairāk gājēju celiņu gar lielajiem ceļiem! 

 Aktivitātes - braukšana ar laivām, kino, kafejnīcas, 

izklaides klubs jauniešiem! 

 Bērnu laukumi, sporta laukumi! 

 Normāli ceļi lauku teritorijās! 

 Pilsētvides attīstība, lai būtu vairāk soliņu, kur 

apsēsties ar blakus izveidotu kafijas namiņu, kur 

varētu dabūt gardu kafiju! 

 Sociāla aprūpe mājās guļošiem senioriem! 

 Plašākas ēdināšanas, izklaides un sporta iespējas. 

Lielāku iedzīvotāju iesaisti pašvaldības lēmumos. 

Būtu forši izveidot velo joslu uz Tērveti, šobrīd 

ļoti bīstami! 

 Daudzveidīgi sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumi! 

 Baseins, veterinārie pakalpojumi, lielveikali, 

ārstnieciskā rehabilitācija! 

 Kultūras pasākumi, vieta, kur tikties dažāda 

vecuma cilvēkiem, izklaides! 

 Pietrūkst apgaismojuma diennakts tumšajā laikā, 

bērnu iespējas pārvietoties pa gājēju celiņu vai 

veloceliņu! 

 Asfaltēts ceļš uz Aizstrautniekiem, kā sen bija 

solīts! 

 Stadions, iepirkšanās centrs! 

 Labi apmaksātas darba vietas! 

 Komunikācija ar pašvaldības vadītāju un 

vietniekiem, tikšanās ar iedzīvotājiem! 

 Pašlaik pietrūkst  bērniem skeitparks! 

 Vienotas velo infrastruktūras, mūžizglītības 

iespējas! 

 Velo - gājēju celiņš no Dobeles uz 

Lejasstrazdiem! 

 Būtu nepieciešams pakomāts, jo pastam ir 

strādājošiem nepieejams darba laiks! 

 Brīvā laika izklaides iespējas, restorāni, bērnu 

laukums, labiekārtota pludmale! 

 Peldbaseina, sakārtotas vides, ceļu, kvalitatīvas 

veselības aprūpe! 

 Kā uz to raugās?... Var dzīvot labi, bet vienmēr 

cilvēks vēlas vairāk, kaut saproti, ka tas nekad 

nevar īstenoties! 

 Labs restorāns, kino apmeklēšanas iespējas, 

"mākslinieciskums", piemēram zīmollogo, kuru 

drukāt uz T-krekliem un krūzēm, lai Dobele būtu 

atpazīstama (lai nav tikai nobildēti ceriņi un 

uzdrukāti uz krūzes.). Parks!
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2.1.3. Jomu pieejamības un kvalitātes vērtējums 

Šis vērtējums ir viena no būtiskākajām aptaujas sadaļām, ņemot vērā to, ka pēc šī 

vērtējuma tiek veidoti arī dažādi uzraudzības rādītāji attīstības plānošanas 

dokumentiem. 

Pozitīvā vērtējuma rādītājs aprēķināts, ņemot vērā to respondentu skaitu, kuri konkrēto 

jomu novērtējuši apmierinoši un drīzāk apmierinoši, pret to respondentu skaitu, kuri 

snieguši novērtējumu par jomu (atbildot ar „apmierina”, „drīzāk apmierina”, „drīzāk 

neapmierina” vai „neapmierina” jeb neskaitot tos respondentus, kuri nav snieguši 

vērtējumu par jomu, izvēloties atbildi „ nav viedokļa / neizmantoju”).  

 

 

Vislabāko novērtējumu respondenti snieguši par dažādiem izglītības 

pakalpojumiem (pirmsskolas izglītības pakalpojumi, vispārējās izglītības 

pakalpojumi, profesionālās ievirzes izglītība (mākslas, mūzikas, sporta 

skola)), kā arī augsts novērtējums sniegts par teritorijas attīstību 

kopumā, kā arī vides sakoptību un publisko ārtelpu.  

 

 

Visvairāk neapmierinātības respondentiem ir par daudzdzīvokļu namu 

apsaimniekošanu, iespēju iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā 

un satiksmes infrastruktūru (autoceļi, gājējiem domātā infrastruktūra, 

velosipēdistu ceļi, satiksmes drošība u.c.).  

 

 

  

Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 83% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 72% 

199; 36%

241; 43%

65; 11%

27; 5% 26; 5%

Teritorijas attīstība kopumā

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

159; 29%

218; 39%

97; 17%

51; 9%
33; 6%

Informācija par pašvaldības darbu

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju
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Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 48% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 78% 

 

  

Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 93% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 90% 

 

  

Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 72% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 84% 

64; 11%

128; 23%

121; 22%

91; 16%

154; 28%

Iespēja iesaistīties pašvaldības 

lēmumu pieņemšanā

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

142; 25%

249; 45%

76; 14%

32; 6%

59; 10%

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

227; 41%

110; 20%
17; 3%

9; 1%

195; 35%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

204; 37%

131; 24%24; 4%

13; 2%

186; 33%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

83; 15%

94; 17%

41; 7%27; 5%

313; 56%

Profesionālās izglītības 

pakalpojumi
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

164; 29%

124; 22%

31; 6%

22; 4%

217; 39%

Profesionālās ievirzes izglītība 

(mākslas, mūzikas, sporta skola)
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju
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Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 64% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 71% 

 

  

Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 62% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 68% 

 

  

Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 71% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 63% 

77; 14%

129; 23%

69; 12%46; 8%

237; 43%

Mūžizglītības iespējas 

pieaugušajiem
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

86; 15%

131; 23%

53; 10%

34; 6%

254; 46%

Sociālās aprūpes pakalpojumi

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

98; 17%

216; 39%

121; 22%

75; 13%

48; 9%

Veselības aprūpe

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

136; 25%

175; 31%

96; 17%

52; 9%
99; 18%

Ģimenēm draudzīga pašvaldība

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

90; 16%

174; 31%

75; 14%

35; 6%

184; 33%

Darbs ar jaunatni, atbalsts 

jauniešu iniciatīvām
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

69; 13%

124; 22%

69; 12%

45; 8%

251; 45%

Senioriem pieejami pakalpojumi 

un atbalsts
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju
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Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 71% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 74% 

 

  

Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 70% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 83% 

 

  

Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 68% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 65% 

66; 12%

114; 20%

49; 9%
26; 5%

303; 54%

Atbalsts NVO un vietējām 

kopienām
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

186; 33%

196; 35%

95; 17%

37; 7%

44; 8%

Kultūras un izklaides iespējas, 

bibliotēku pakalpojumi
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

140; 25%

204; 37%
97; 17%

48; 9%

69; 12%

Sporta un aktīvās atpūtas iespējas

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

203; 36%

240; 43%

65; 12%
28; 5%

22; 4%

Vides sakoptība un publiskā 

ārtelpa
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

120; 21%

225; 40%
100; 18%

65; 12%

48; 9%

Sabiedrības drošība (pašvaldības 

policija, videonovērošana u.c.)
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

103; 18%

154; 28%

79; 14%

61; 11%

161; 29%

Sabiedriskā transporta 

pakalpojumi
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju
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Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 51% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 74% 

 

  

Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 73% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 42% 

 

  

Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 60% Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 76% 

82; 15%

187; 33%

142; 25%

121; 22%

26; 5%

Satiksmes infrastruktūra (autoceļi, 

gājējiem domātā infrastruktūra, 

velosipēdistu ceļi, satiksmes drošība u.c.)
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

117; 21%

227; 41%

75; 13%

43; 8%
96; 17%

Centralizētie ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumi
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

77; 14%

150; 27%

46; 8%
38; 7%

247; 44%

Centralizētie siltumapgādes 

pakalpojumi
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

37; 7%

108; 19%

96; 17%

104; 19%

213; 38%

Daudzdzīvokļu namu 

apsaimniekošana
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

126; 22%

191; 34%

121; 22%

94; 17%
26; 5%

Atkritumu apsaimniekošana un 

atkritumu šķirošanas iespējas
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju

179; 32%

225; 40%

78; 14%

47; 9%
29; 5%

Telekomunikācijas pakalpojumi 

(interneta pieejamība u.c.)
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju
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Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 77%  

 

Gadījumos, ja respondenti norādīja, ka tos neapmierina vai drīzāk neapmierina kāda no 

jomām, bija iespējams detalizētāk skaidrot neapmierinātības iemeslus. Padziļinātai 

analīzei, vērtējot neapmierināto un drīzāk neapmierināto respondentu sniegtās atbildes, 

detalizētāk apskatītas tikai tās jomas, kur pozitīvā vērtējuma rādītājs nesasniedza 70%. 

  

Joma pozitīvā vērtējuma 

rādītājs 
Dažādi respondentu minētie neapmierinātības iemesli 

 

Daudzdzīvokļu 

namu 

apsaimniekošana 

(42%) 

Komunikācija ar klientiem, grūtības vienoties ar apsaimniekotāju, trūkst 

ieinteresētības veikt pilnveidojumus un klientorientētas attieksmes, darba kvalitāte, 

piebraucamie ceļi pie daudzdzīvokļu mājām, izmaksu dārdzība (lieli rēķini, 

neatbilstoši kvalitātei), daudzām mājām nepieciešama renovācija, ūdensskaitītāju 

nomaiņa, nav kur novietot automašīnas, netiek veikti kosmētiskie remonti, pagalmi 

un kāpņutelpas netiek labiekārtotas un uzturētas ikdienā kārtībā, nav neviena jauna 

daudzdzīvokļu māja uzbūvēta, apsaimniekošana ir formāla. 

 

Iespēja iesaistīties 

pašvaldības 

lēmumu 

pieņemšanā (48%) 

Slikta iepriekšējā pieredze saskarē ar pašvaldību, birokrātija, komunikācijas un uz 

klientu vērstas attieksmes trūkums, augstprātības sajūta saziņā, nepārskatāma 

mājaslapa, nepilnīga informācija Dobeles novada pašvaldības mājaslapā, noliedzoša 

attieksme pret ierosinājumiem (aizbildinoties ar finanšu trūkumu), netiek skaidroti 

pieņemtie lēmumi, nepietiekami bieži tiek noskaidrots iedzīvotāju viedoklis (anketu 

veidā, sociālos tīklos), novēlota informācija, atgriezeniskās saites trūkums (netiek 

sniegtas atbildes), nav atbalsta no pašvaldības, dažkārt pieņemti lēmumi par pārāk 

lieliem finanšu tēriņiem, iedzīvotāju viedokļi nenonāk līdz deputātiem, nav 

pietiekamas informācijas par paveiktajiem pašvaldības darbiem, pašvaldības 

informācija ir vienpusēja, atšķirīgas pieejas jautājumu risināšanā pilsētā un pagastos, 

kur nav būtisku resursu, nepietiekami daudz izmantoti sociālie tīkli komunikācijai, 

sabiedriskās apspriešanas tiek rīkotas darba laikā - nav pašvaldības centiens iesaistīt 

iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. 

153; 27%

261; 47%

82; 15%

39; 7% 23; 4%

Sadzīves pakalpojumi (veikali, 

skaistumkopšanas pakalpojumi, 

bankomāti u.c.)
Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /

neizmantoju
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Joma pozitīvā vērtējuma 

rādītājs 
Dažādi respondentu minētie neapmierinātības iemesli 

 

Satiksmes 

infrastruktūra 

(51%) 

Slikta autoceļu kvalitāte (t.sk. lauku ceļu, tie netiek greiderēti, pierobežā, privātmāju 

rajonos, mikrorajonos pilsētā, ceļu uzturēšana dažādās sezonās), slikta ielu kvalitāte, 

nav gājējiem piemēroti ceļi (t.sk. lai var pārvietoties ar bērnu ratiņiem), velosipēdistu 

ceļu trūkums, autoceļi no Auces uz Ķeveli un no Auces uz Ķeveles avotiem nav 

izbraucami, kanalizācijas aku lūkas neadekvātā dziļumā uz centrālajām ielām Dobelē 

(Brīvības ielā, Tērvetes ielā), ceļš uz Aizstrautniekiem, ceļš Bukaiši – Augstkalne, ceļš 

Īle – Auce, ceļš Īle – Bēne, ceļš Dobele -Lestenes pagrieziens, Čakstes iela, Skolas iela, 

Deglava iela, Baznīcas iela, Uzvaras centrs, Viestura, Valdemāra iela Dobelē, Dobeles 

dzelzceļa pārbrauktuves kvalitāte, piebraucamie ceļi pie daudzdzīvokļu mājām Bērzes 

ielas masīvā, satiksmes drošība (t.sk. pie veikaliem, pie Tērvetes dabas parka), 

velosipēdistu ceļus vajag arī Tērvetes, Īles (Pokaiņu), Šķibes virzienā. 

 

Atkritumu 

apsaimniekošana 

un atkritumu 

šķirošanas iespējas 

(60%) 

Nesakārtota atkritumu apsaimniekošana un šķirošana, nepietiekams skaits atkritumu 

šķirošanas vietas blīvi apdzīvotās vietās (īpaši daudzdzīvokļu māju rajonos), katrā 

atkritumu izmešanas vietā vajadzētu dalīto atkritumu konteinerus, atkritumu 

konteineri slikti apgaismoti, neregulāra atkritumu savākšana, pēc savākšanas paliek 

nekārtība, pavirša darba kvalitāte, dārdzība,  ierobežotas atkritumu šķirošanas 

iespējas, šķirošanu savrupmājā nevar veikt bezmaksas, jo jāpērk konteineri, 

nesakārtotas atkritumu konteineru vietas. 

 

Veselības aprūpe 

(62%) 

Speciālistu trūkums, pakalpojumu kvalitātes trūkums, ģimenes ārsti pensijas vecumā, 

Dobeles slimnīcas prestižs, veselības aprūpe Auces novadā ir zemā līmenī, veselības 

aprūpe formāla, veselības aprūpes pakalpojumus jādodas saņemt citos novados, jo 

nav pietiekama pakalpojumu klāsta, veselības aprūpe Jaunbērzē neefektīvi 

organizēta. 

 

Senioriem 

pieejami 

pakalpojumi un 

atbalsts (63%) 

Senioriem nav pieejami banku pakalpojumi, valsts iestāžu pakalpojumi un 

konsultācijas, palīdzība (nav iespējams izdarīt attālināti), nav pietiekoši brīvdabas 

trenažieru u.c. aktivitāšu senioriem, trūkst informācijas par pakalpojumiem senioriem, 

daudzīvokļu mājā Īlē, kur saplīsis centrālās apkures katls, neviens nerūpējas par 

senioriem, trūkst apmācības senioriem IT jomā, Covid-19 pandēmijas laikā viņi atstāti 

novārtā. 

 

Mūžizglītības 

iespējas 

pieaugušajiem 

(64%) 

Mūžizglītības piedāvājums ir vienveidīgs, nav aktuāls, vispār netiek īstenots, pārāk 

maz informācijas par pieejamo izglītību, ja kursi ir pieejami, izvēles trūkums. 

 

Sabiedriskā 

transporta 

pakalpojumi 

(65%) 

Sabiedriskais transports kursē ļoti maz un reti, nav satiksmes autobusa caur Ķeveli,  

sabiedriskā transporta grafiks neatbilst iedzīvotāju vajadzībām, aizbraukt var agri no 

rīta, bet atbraukt tikai vēlā pēcpusdienā, sabiedriskais transports tik pat kā nav, no 

Augstkalnes nav iespējas tikt uz Jelgavu. 

 

Sabiedrības 

drošība (68%) 

Pārāk daudz videokameru Dobeles pilsētā, kas nerada drošības sajūtu, bet sajūtu, ka 

novēro, pagastu teritorijās, sabiedriskās vietās nav video novērošanas kameru, netiek 

risināts zādzību jautājums, bērnu iespējas droši, jautri pavadīt savu brīvo laiku, nav 

drošības sajūtas, pašvaldības policija strādā gausi (t.sk. neseko līdzi Covid-19 

pandēmijas ierobežojumu pārkāpumiem), autovadītāji Aucē demonstrē savu 

automašīnu jaudu, tādejādi biedējot iedzīvotājus un liedzot droši pārvietoties, 

pašvaldības policija nepietiekami strādā preventīvi, pašvaldības policija strādā tikai 

dienas laikā, pašvaldības policijai trūkst autoritātes, slikta policijas sadarbība ar 

nelabvēlīgām ģimenēm, trūkst pašvaldības policijas darba ne tikai novada centrā, bet 

visā teritorijā 

 

Ģimenēm 

draudzīga 

pašvaldība (68%) 

Pietrūkst vietas, kur ģimenēm pavadīt laiku, tiek domāts par  Tērveti kā tūrisma 

objektu nevis tieši vietējām ģimenēm, likvidēts skeitparks Dobelē, ko lietoja visi 

aktīvie bērni, trūkst bērnu rotaļu un atpūtas laukumu, ģimenēm brīvdienās jādodas 

uz citām pilsētām (Jelgava, Tukums), lai bērni varētu izmantot modernus rotaļu 

laukumus, maz atbalsta jaunajām ģimenēm. 
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Papildus analizējot trīs zemāk novērtētākās jomas, secināms, ka atbildes vērtējums 

atšķiras, izrietot no tā, kur ir respondentu dzīvesvieta: 

 Attiecībā uz daudzīvokļu namu apsaimniekošanu, pozitīvā vērtējuma rādītājs Auces 

novadā ir 46%, Dobeles novadā – 37%, Tērvetes novadā – 68%, bet tiem respondentiem, 

kuri dzīvo ārpus novada teritorijas, pozitīvā vērtējuma rādītājs šajā jomā bija tikai 25%. 

Pēdējā gadījumā uzskatāms, ka respondenti savu viedokli veidojuši, izrietot no savas 

kādreizējās pieredzes vai ģimenes, radu, paziņu pieredzes šajā jomā.  

 Attiecībā uz iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā pozitīvā vērtējuma rādītājs Auces 

novadā bija 58%, Dobeles novadā – 40%, bet Tērvetes novadā – 61%, bet tiem, kuri dzīvo 

ārpus novada tikai 29%. Kopumā šī tendence ir daļēji skaidrojama ar to, ka Auces un 

Tērvetes novads ir bijuši kompakti veidotas pašvaldības ar mazāku administratīvo vienību 

skaitu kā Dobeles novadā, tādēļ sabiedrības līdzdalības aktivitātes organizēt ir salīdzinoši 

vienkāršāk. Šim aspektam būtu pievēršama īpaša uzmanība jaunā Dobeles novada 

pārvaldībā, ņemot vērā to, ka novada administratīvā teritorija būs ļoti liela, tādēļ efektīvi 

organizētai komunikācijai būs izšķiroša loma sabiedrības piederības un indivīdu spējas 

ietekmēt vietējos procesus sajūtas veidošanā.  

 Attiecībā uz satiksmes infrastruktūru (autoceļi, gājējiem domātā infrastruktūra, 

velosipēdistu ceļi, satiksmes drošība u.c.) pozitīvā vērtējuma rādītājs ir ar mazāku teritoriālo 

atšķirību: Auces novadā – 56%, Dobeles novadā – 47%, Tērvetes novadā – 55%, bet tie, kuri 

dzīvo ārpus novada teritorijas – 58%.  

2.1.4. Cik lielā mērā ieteiktu citiem 

Uz jautājumu: “Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es ieteiktu citiem dzīvot jaunajā 

Dobeles novadā” respondenti snieguši daudzveidīgu vērtējumu. Skalā no 1 līdz 5, kur 5 

nozīmē piekrist pilnībā, bet 1 – pilnībā nepiekrist, 18% izvēlējušies atbildes “2” vai “1”. Bet 

50% jeb puse respondentu izvēlējušies atbildes “4” vai “5”, kas vērtējams ļoti pozitīvi. 

31% respondentu izvēlējās atbildi “3”, kas būtu salīdzināma ar vidēju pozīciju šajā 

jautājumā.  

 

Jautājums - Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es ieteiktu citiem dzīvot jaunajā 

Dobeles novadā"? 

  

108

172 175

45
58

5 (pilnībā piekrīt) 4 3 2 1 (pilnībā nepiekrīt)
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2.2. Uzņēmēju aptauja 

2.2.1. Ar ko lepojas uzņēmēji 

Uz jautājumu - ar ko Jūsu uzņēmums lepojas, veicot uzņēmējdarbību esošajā vietā, 

uzņēmēji norādījuši uz dažādiem iemesliem, kādēļ tiem ir lepnums par savu novadu.  

Auces novada uzņēmēji 

(11) 

Ar skaisto dabu, vēstures objektiem un to atjaunošanu/ sakopšanu, kultūru, 

pircēju vēlmju apmierināšanu un apgādi, attīstību Auces novadā, Auces 

vārdu 

Dobeles novada 

uzņēmēji (11) 

Ar to, ka ir no Zemgales (un Zemgale ir Latvijas maizes klēts, bet cilvēki - 

sīksti un strādīgi), ka ir no Dobeles un var veiksmīgi attīstīt biznesu 

mazpilsētā, ka šis ir Latvijas centrs, kas vēsturiski saglabājies kā  aktīva 

ražošanas teritorija valstī, to, ka apkārt ir daudz zemju un darbojas jau sen  

Tērvetes novada 

uzņēmēji (17) 

Ar ģeogrāfisko novietojumu, apkārtējo vidi, zinošu personālu, iespēju 

palīdzēt cilvēkiem Latvijā, izcilu produktu kvalitāti, kas tiek novērtēti ne tikai 

Latvijā, bet pasaulē, ar atrašanos vietu – viena no skaistākajām un tūristu 

apmeklētākajām vietām Latvijā, ar Tērvetes zīmolu 

Uzņēmēji, kuru 

uzņēmumi juridiski 

reģistrēti Rīgā (2)  

Ar uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, to ka tiek radītas jaunas 

vērtības, ar plašu eksporta produkcijas sortimentu  

 

2.2.2. Attīstības iespējas un atbalsts 

 

 

Jautājums – vai Jūs apmierina Jūsu uzņēmuma attīstības iespējas novadā? 

 

Uz jautājumu, vai uzņēmuma attīstības iespējas ir apmierinošas, vairums respondentu 

snieguši pozitīvu vērtējumu. Kopā jautājuma pozitīvo vērtējumu īpatsvars ir 83% (t.i. to 

respondentu skaits, kas snieguši atbildies “apmierina” un “drīzāk apmierina” pret visu 

respondentu skaitu, izņemot tos, kuri atbildējuši, ka to  ir grūti novērtēt).  

11; 27%

19; 46%

4; 10%

2; 5%

5; 12%
Jā, apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Nē, neapmierina

Grūti novērtēt
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Jautājums - cik lielā mērā pašvaldība jau šobrīd veicina uzņēmējdarbības vides attīstību 

 

Jautājumā par to, cik lielā mērā pašvaldība jau šobrīd veicina uzņēmējdarbības vides 

attīstību, respondentiem bija jānorāda savs vērtējums skalā no 1 līdz 5, kur 5 nozīmē, ka 

pašvaldība jau šobrīd sniedz visu iespējamo atbalstu, bet 1 – atbalsta nav vispār. 34% 

respondentu šajā jautājumā izvēlējās atbildēt ar “5” vai “4”, 37% aptaujāto šajā jautājumā 

ir vidējs vērtējums, bet 29% - izvēlējās atbildes “2” vai “1”. No tā secināms, ka uzņēmēji 

lielākoties domā, ka uzņēmējdarbības vidi vēl var pilnveidot. Apskatot vērtējumus pēc tā, 

kurā novadā juridiski reģistrēts uzņēmums, vērtējumi ir bijuši salīdzinoši līdzīgi.   

 

Jautājums – kādus uzņēmējdarbības atbalsta veidus Jūs esat izmantojis līdz šim? 

4

10

15

8

4

1
2

5

2
11

4
5

1
2

3

5
4

3

1 1

5 (pašvaldība

sniedz visu

iespējamo

atbalstu)

4 (salīdzinoši

labs

vērtējums)

3 (vidējs

vērtējums)

2 (salīdzinoši

slikts

vērtējums)

1 (nav

atbalsta

vispār)

Kopā visi respondenti

t.sk. Auces novada uzņēmēji

t.sk Dobeles novada uzņēmēji

t.sk. Tērvetes novada uzņēmēji

t.sk. uzņēmēji, kuru uzņēmumi

juridiski reģistrēti Rīgā

2

3

8

10

11

14

16
Dalība dažādās uzņēmējdarbības vides attīstības aktivitātēs,

piemēram, semināros, izstādēs un tml.

Informatīvais atbalsts (piemēram, pašvaldību mājaslapas, sociālie

tīkli)

Konsultāciju saņemšana no pašvaldības vai tās iestādēm

Dalība sabiedriskās aktivitātēs (piemēram, aptaujās, publiskās

apspriešanās)

Granta programmas, konkursi

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi

Nekādus
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Attiecībā uz izmantotajiem pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta veidiem līdz šim 

respondenti visbiežāk norādījuši, ka ņēmuši dalību dažādās uzņēmējdarbības vides 

attīstības aktivitātēs, piemēram, semināros, izstādēs un tml. Populārs ir arī informatīvais 

atbalsts.  

2.2.1. Galvenās problēmas 

 

Galvenās problēmas, ar kurām visbiežāk nākas saskarties uzņēmējiem 

 

 

Kā galveno problēmu uzņēmēji visbiežāk norādījuši Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumus. Salīdzinoši bieži minētas arī tādas problēmas kā zema sabiedrības 

pirktspēja, nesamērīgs birokrātisks slogs un kvalificēta darbaspēka trūkums. 

Uzņēmumi, kas norādījuši uz citiem variantiem, minējuši, ka problēma ir dārgas un 

ierobežotas iespējas palielināt apsaimniekotās zemes platības un to, ka infrastruktūra ir 

nesakārtota. Neviens no uzņēmumiem nenorādīja, ka tiem būtu problēmas ar nespēju 

atmaksāt kredītus, sarežģītām importa un eksporta procedūrām vai vāju uzņēmuma 

konkurētspēju.  

1

2

11

15

17

17

19

22
Covid-19 pandēmijas ierobežojumi pēdējā gada laikā

Zema sabiedrības pirktspēja

Nesamērīgs birokrātiskais slogs

Kvalificēta darbaspēka trūkums

Finansējuma piesaistes izaicinājumi

Augstas ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas izmaksas

Cits variants

Nepietiekamas zināšanas (zināšanas par tirgu, inovācijām, tehnoloģijām u.c.)
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2.2.2. Nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

 

Uzņēmuma attīstībai nepieciešamā infrastruktūra, kas šobrīd nav pieejama vai ir zemā kvalitātē 

 

Uzņēmēju aptaujas dalībnieki visbiežāk norādījuši, ka to uzņēmuma attīstībai 

nepieciešamā infrastruktūra, kura šobrīd nav pieejama vai ir zemā kvalitātē, ir kvalitatīvi 

autoceļi, pievadceļi un ielas. Uz pārējās infrastruktūras attīstību norādīts retāk. Atbildē 

“cits variants” norādīts, piemēram, telpu platības, lietus ūdeņu kanalizācijas, velosipēdistu 

infrastruktūras, labiekārtota Bērzes upes apkārtnes un upes problēmas.    

2.2.3. Cik lielā mērā ieteiktu citiem 

Uz jautājumu: “Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es ieteiktu citiem nodarboties 

ar uzņēmējdarbību jaunajā Dobeles novadā"” respondentiem bija jānorāda savs vērtējums 

skalā no 1 līdz 5, kur 5 nozīmē piekrist pilnībā, bet 1 – pilnībā nepiekrist. 59% respondentu 

izvēlējās atbildi “5” vai “4”, kas ir pozitīvi, 29% - “3”, kas ir vidējs vērtējums, bet 12% 

atbildēja ar “1” vai “2”. Kopumā uzņēmēji apvienoto Dobeles novadu vērtē labāk kā 

iedzīvotāji, jo citiem Dobeles novadu ieteiktu biežāk kā to darītu iedzīvotāji (līdzīgā 

jautājumā iedzīvotāju aptaujā ar “5” un “4” atbildēja 50% respondentu).  

 

Jautājums - cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es ieteiktu citiem nodarboties ar 

uzņēmējdarbību jaunajā Dobeles novadā" 

2

4

5

6

7

7

8

8

10

10

24 Kvalitatīvi autoceļi, pievadceļi, ielas

Zemes platības

Telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra

Dzīvojamais fonds darbiniekiem

Ēku, telpu piedāvājums

Cits variants

Industriālās platības

Energoapgāde

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Sabiedriskais transports

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

11

13
12

4

1

5 (pilnībā piekrīt) 4 3 2 1 (pilnībā nepiekrīt)
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3. Jaunveidojamā novada attīstība 

3.1.  Iedzīvotāju aptauja 

3.1.1. Novada vīzija 

 

Novada vīzija pēc 20 gadiem –  atslēgas vārdu mākonis  

Atbildot uz jautājumu par to, kādam būtu jābūt jaunveidojamam Dobeles novadam pēc 

20 gadiem, respondenti visbiežāk norāda uz novadu ar darba vietām un darba iespējām, 

attīstību, to, ka novadam jābūt draudzīgam, sakoptam, modernam, ar kultūras un sporta 

iespējām, sakārtotiem autoceļiem, pieejamiem pakalpojumiem (t.sk. veselības aprūpes, 

izglītības). Bieži tiek norādīts uz to, ka novadam jābūt uz cilvēku vērstam, bet attīstībai – 

vienmērīgai visā novada teritorijā.  

 

Daži citāti no respondentu atbildēm par to, kādam jābūt jaunajam Dobeles 

novadam pēc 20 gadiem: 

 

 Tādam, lai katram cilvēkam, kas šeit dzīvotu būtu 

laba pašsajūta! 

 Ar darba vietām novadā, ar atpūtas, aktīvās 

atpūtas iespējām visu vecumu iedzīvotājiem! 

 Labākajām novadam Latvijā!  

 Dobeles novada pārvaldība enerģiska un gudra, 

vide moderna un motivējoša šeit dzīvot un būt, 

ielām visās pilsētās būtu jābūt asfaltētām vai 

bruģētām, starppilsētas savienotas ar velo 

celiņiem! 



29 

 

 Tādam, lai būtu viss viegli pieejams lauku 

iedzīvotājiem! 

 Skaistam, drošam, daudz pulciņiem gan bērniem, 

gan pieaugušajiem!  

 Modernam un draudzīgam senioriem, ģimenēm 

un invalīdiem! 

 Attīstītam, ērtam un draudzīgam iedzīvotājiem, 

uzņēmējiem, tūristiem! 

 Visā novada teritorijā vienlīdz sakārtotam un 

attīstītam! 

 Ar vienādām iespējām un izaugsmi katram 

novada pagastam, ciemam! 

 Ģimenēm draudzīgam, atbalstošam, 

progresīvam! 

 Gudri pārvaldītam un sakārtotam (labi 

sabalansēta attīstība visa novada teritorijā), ar 

vairākiem atpazīstamiem un spēcīgiem 

uzņēmumiem, ar populāritāti iemantojušiem 

pasākumiem un norisēm, ar atpazīstamiem 

simboliem (piemēram, ceriņu tēmas vai 

sniegavīru tēmas kontekstā). Vēlētos, lai novads 

būtu ar tīru un dabisku vidi (zaļās zonas, augsti 

vides aizsardzības standarti). Būtu ļoti labi, ja 

būtu sakārtota un stabila izglītības vide 

(vienmērīgs pirmsskolas un vispārizglītojošo 

skolu izvietojums visa novada teritorijā, spēcīga 

Valsts ģimnāzija un profesionālās izglītības 

iestādes). Attīstīta sporta infrastruktūra (sporta 

halles, stadioni), atpazīstamas sporta komandas 

(handbolā, basketbolā, futbolā u.c.), interesanti 

un saistoši sporta notikumi (dažādu sabiedrības 

grupu pārstāvjiem). Tūristu iecienīti objekti 

(Dobeles pilsdrupas, Tērvetes dabas parks, 

Pokaiņi u.c.) 

 Nedaudz "zaļākam", kulturāli daudzveidīgam, 

jauniešiem draudzīgam un caurredzamam! 

 Ar labu infrastruktūru novada robežās, lai katrs, 

pat visattālākās vietas iedzīvotājs, justos, ka dzīvo 

modernā, uz cilvēka vajadzībām un interesēm 

vērstā, pašvaldībā! 

 Funkcionālam, jānodrošina darba vietas un 

attiecīga infrastruktūra, lai privātie uzņēmēji 

gribētu strādāt novadā! 

 Modernam, ietverot vēstures elementus! 

 Nemitīgi jāattīstās, jāuzklausa iedzīvotāji un 

jāsniedz atbildes! Brīva pieeja stadionam, vasarā 

volejbola laukums, ziemā slidotava.  Vairāki 

iedzīvotāji sapņo, ka reiz Dobelē būs ledus halle, 

lai katru reizi nav jābrauc uz Jelgavu vai Rīgu. 

Savs kinoteātris. Attīstīts tūrisms. Pietiekami 

daudz aktīvā laika pavadīšanas iespēju. Velo 

celiņi, kas vijas cauri visai pilsētai. Labiekārtotas 

pastaigu vietas. Apmierinātas visas vecuma 

grupas ar sporta un kultūras pasākumiem. 

Pretimnākoša pašvaldība mazā biznesa 

uzsācējiem! 

 Tādam pat, kāds ir patreiz!  

 Ar augstu labklājības līmeni, atjaunotām 

renovētām mājām, labiem ceļiem! 

 Labākam, sakoptākam, pieejamākam! 

 Jaunizveidotajam novadam vajadzētu būt ar uz 

cilvēkiem vērstu valdību. Būtu jābūt 

nodrošinātām darba vietām, veselības aprūpei 

pagastos. Būtu jābūt nodrošinātām 

dzīvesvietām, jaunajām ģimenēm, 

maznodrošinātajām personām u.c.!  

 Cilvēki var justies droši visur un vienmēr, dzīvot 

sakārtotā vidē un saņemt visa veida 

pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savām 

dzīvesvietām! 

 Skaistam, dzīvam un bagātam, ar labiem ceļiem, 

attīstītu infrastruktūru. Tādam, lai visi 

aizbraukušie jau būtu atgriezušies no ārzemēm, 

un latvieši no citām vietām Latvijā gribētu 

pārcelties uz Dobeli! 

 Katram cilvēkam Dobeles novadā jājūtas labi  un  

droši.  Ir izveidota moderna izglītības, sociālo, 

kultūras un sporta pakalpojumu infrastruktūra! 

 Ieguldījumi novadā būtu vienmērīgi pa visu 

teritoriju nevis koncentrētos novada centrā. 

Ņemot vērā tendenci, ka sabiedrība lēnām no 

pilsētām pārceļas uz lauku teritoriju, sagaidu 

attīstību arī pierobežā! 

 Ilgtspējīgam, ar līdzsvarotu attīstību arī laukos! 

 Jābūt tādam, kur var lepoties bērnu bērni un var 

teikt tas ir mans Dobeles novads! 

 Lai lepotos un teiktu ''Esam lepni par Dobeles 

novadu!”
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3.1.2. Plāni mainīt dzīvesvietu 

Uz jautājumu, vai tuvāko 3-5 gadu laikā plānots mainīt dzīvesvietu, vairums respondentu 

atbildējuši noraidoši. Kopumā atbildes bija ar pozitīvu tendenci: tādas, kurās norādīts, ka 

nav plānots mainīt dzīvesvietu vispār (429 jeb 75% atbildes) vai tādā gadījumā, ja būs 

iespēja strādāt attālināti (18 jeb 1,4%)  vai tiek plānots mainīt dzīvesvietu jaunā novada 

ietvaros (35 atbildes jeb 6,3%).  Tikai 33 atbildes bija tādas, kas norāda, ka dzīvesvietu 

plānots mainīt ārpus jaunveidojamā novada (5,6% atbilžu gadījumos Latvijā, bet 0,5% - 

ārpus Latvijas). 

 

Jautājums - vai tuvāko 3-5 gadu laikā plānojat mainīt savu dzīvesvietu? 

 

3.1.3. Globālās tendences 

Attiecībā uz to, kuras no globālajām tendencēm respondentiem liekas būtiskas, un tām 

būtu jāpievērš uzmanība arī pašvaldības līmenī, visbiežāk tika norādīts uz labu pārvaldību 

un efektīvu komunikāciju (tā norādījuši 67% respondentu) un sabiedrības veselību 

(66%). Mazāku skaitu balsu saņēma tādas globālās tendences kā izglītība visos vecumos 

(48%), mobilitāte (46%), iekļaujoša sabiedrība un nevienlīdzības mazināšana (41%), 

sabiedrības novecošanās (40%) un vietējo kopienu attīstība (37%). Vismazāk 

uzmanības respondentu ieskatā būtu jāvelta tādām tēmām, kā inovācija un digitālā 

transformācija (32%), urbanizācija un iedzīvotāju skaita sarukšana (26%), klimata 

pārmaiņas (23%). Tikai 66 respondenti jeb 12% no visiem aptaujas dalībniekiem norādīja, 

ka būtu jāfokusējas tikai  uz vietējām problēmām un izaicinājumiem. Respondenti varēja 

izvēlēties vairākus atbilžu variantus. 

429; 75%

8; 1%

35; 6%

31; 6%

3; 1%
64; 

11%

Nē, neplānoju

Nē, neplānoju, ja būs iespēja strādāt attālināti

Jā, plānoju mainīt, bet jaunizveidojamā Dobeles

novada ietvaros

Jā, plānoju mainīt ārpus jaunizveidojamā Dobeles

novada, bet Latvijā

Jā, plānoju mainīt ārpus jaunizveidojamā Dobeles

novada un ārpus Latvijas

Grūti pateikt
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Jautājums - kurām no globālajām tendencēm jaunajam Dobeles novadam būtu jāpievērš īpaša 

uzmanība (sakārtots dilstošā secībā pēc atbilžu biežuma) 

 

3.1.4. Prioritārie darbi  

 

Prioritāri veicamie darbi jaunajai Dobeles novada pašvaldībai –  atslēgas vārdu mākonis  

 

Iedzīvotāji norādījuši uz ļoti plašu veicamo darbu klāstu, kas aptver visas novada teritorijas 

pārvaldības un attīstības jomas -  no  infrastruktūras uzlabojumiem (kas apskatīti arī 

nākamajā apakšnodaļā) līdz publisko pakalpojumu uzlabojumiem un nepieciešamību 
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Laba pārvaldība un efektīva komunikācija

Sabiedrības veselība

Izglītība (prasmes un zināšanas) visos vecumos

Mobilitāte (pārvietošanās iespējas)

Iekļaujoša sabiedrība un nevienlīdzības mazināšana

Sabiedrības novecošanās

Vietējo kopienu attīstība un pilsoniskā aktivitāte

Inovācija un digitālā transformācija

Urbanizācija (iedzīvotāju pārcelšanās no laukiem uz pilsētām) un iedzīvotāju skaita sarukšana Latvijā

Klimata pārmaiņas

Būtu jāfokusējas tikai uz vietējām problēmām un izaicinājumiem

Cits variants
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sekmēt uzņēmējdarbību un darba vietu izveidi, kā arī izveidot efektīvu un klient-orientētu 

pārvaldību visa novada teritorijā. Lielā mērā veicamo darbu klāsts saskan ar jau  

iepriekšējos jautājumos apskatītajiem iedzīvotāju priekšlikumiem, kas izteikti pie 

jautājumiem, kas iedzīvotājiem pietrūkst. 

 

Daži citāti no respondentu atbildēm par to, kādi būtu jaunās Dobeles 

novada pašvaldības prioritāri veicamie darbi: 

 Jāizveido racionāla, efektīva un funkcionēt 

spējīga pārvaldes struktūra! 

 Jāveicina mazo un vidējo uzņēmēju attīstība 

arī mazās apdzīvotās vietās! 

 Apsekot katru pagastu, ciematu, parunāties ar 

iedzīvotājiem, uzzināt viņu vēlmes un 

vajadzības, lai izveidotu plānu nākošajiem 5, 

10 gadiem. 

 Jāsaglabā arī bijušo novadu centros 

patstāvīgas, darboties spējīgas 

izpildstruktūras, kas ļoti labi pārzin vietējo 

situāciju! 

 Atļaut strādāt tiem, kuri strādā, radīt jaunas 

darba vietas, pierobežā aicināt dzīvot jaunās 

ģimenes, piešķirot mājokli par velti (no tiem 

resursiem, kas ir)! 

 Atrisināt automašīnu novietošanu pie 

daudzīvokļu māju teritorijām. Daudz kur ir 

pieejama zaļā zona, kas netiek pilnvērtīgi 

izmantota, nav koku tikai zālē, kuru var 

pārveidot par stāvlaukumiem! 

 Attīstība arī lauku ciematos! 

 Bērnu laukumi pagastos, ceļu sakārtošana 

starp pagastiem! 

 Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem un 

cilvēkiem kuriem patīk vakaros pastaigāties un 

izbaudīt klusumu, svaigo gaisu un dabu! 

 Ceļi, ielas, jaunatnes nodarbinātība, jaunās 

ģimenes, bērnu piedzimšanas pabalstu 

palielināšana! 

 Darba vietu palielināšanu, jaunu 

daudzdzīvokļu māju izveide! 

 Galvenais ir vietējo kopienu attīstība, ne 

pieļaujot iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem. 

Sakarā ar tautas novecošanos, lielākā vērība 

jāpievērš veselības pakalpojumu pieejamībai! 

 Ielu, ceļu sakārtošana pilsētās un apdzīvoto 

vietu centros. Sporta infrastruktūras 

sakārtošana līdz galam. Sociālo pakalpojumu 

pakāpeniska uzlabošana!  

 Jāapzina jaunā teritorija un jāveic esošās 

situācijas atbildīga analīze, plānojot 

turpmāko! 

 Jāattīsta publiski pieejamās atpūtas vietas un 

zaļās teritorijas! 

 Jāizveido laba pārvaldības sistēma visa 

novada teritorijas attīstībai (cik, kādas un kur 

izvietotas būs vajadzīgās institūcijas, kādi 

attīstības projekti būtu nepieciešami u.c.). 

Jāizstrādā plānojums un tas jārealizē par to, 

kāds būs turpmākais izglītības tīkls novadā 

(kāda veida izglītības iestādes un kur 

izvietotas tās būs). Jāattīsta infrastruktūra (ceļi, 

ielas).   Jābūt izstrādātai skaidrai sabiedriskā 

transporta sistēmai novada ietvaros. Jārealizē 

nozīmīgi attīstības projekti (tūrisms, sports, 

uzņēmējdarbība, izglītība u.c. jomas)! 

 Jāsaremontē ceļš uz Aizstrautniekiem! 

 Kinoteātra restaurācija! 

 Kolumbārija izveide urnām Dobeles vai Virkus 

kapos, ūdens pievads cauri Dobeles kapiem 

un Virkus kapiem!  

 Laba pārvaldība un efektīva komunikācija. 

Iekļaujoša sabiedrība un nevienlīdzības 

mazināšana! 
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 Skeitparks, basketbola laukums, telpas bez 

kultūras nama, kur bērniem attīstīt dažādus 

pulciņus, dejas - universāla ēka, kas tendēta uz 

bērnu attīstību, skaists dendroloģiskais, 

skulptūru, āra mākslas izstādes un pastaigu 

parks, vietas ar piknika galdiņiem, piemēram 

Ķestermežā tālajā pļavā, multifunkcionālu lielu 

bērnu atrakciju parku, attīstīt veloceliņu uz 

Miltiņiem! 

 Veselības aprūpe, iedzīvotāju uzticēšanās 

pašvaldībai! 

 Veselības aprūpes problēmu atrisināšana, 

jauno ārstu un skolotāju piesaiste! 

 Vissvarīgākais tuvākajos 5 gados panākt, ka 

jebkurš novada iedzīvotājs var saņemt 

līdzvērtīgus pakalpojumus tuvāk savai 

dzīvesvietai! 

 

3.1.5. Infrastruktūras uzlabojumi 

 

Jautājums - kuriem no infrastruktūras uzlabojumiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība tuvāko 5 

gadu laikā? (sakārtots dilstošā secībā pēc atbilžu biežuma) 
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Jāremontē ceļu infrastruktūra lauku teritorijās

Jāattīsta bērniem un jauniešiem piemērota rotaļu un atpūtas infrastruktūra

Jāattīsta publiski pieejamās atpūtas vietas un zaļās teritorijas

Jāremontē ielu infrastruktūra apdzīvotās vietās

Nepieciešami jauni sporta un aktīvās atpūtas objekti

Jāattīsta atkritumu šķirošanas infrastruktūra

Jāierīko vairāk soliņu, atkritumu urnu, velo novietņu utml.

Jāuzlabo satiksmes drošības infrastruktūra (aizsargbarjeras, gājēju pārejas, ātruma slāpētāji u.c.)

Jāuzlabo ielu apgaismojums apdzīvotās vietās

Jāattīsta inovatīvu un viedu risinājumu izmantošana apdzīvotās vietās (soliņi un pieturas ar viedierīču uzlādes

iespējām u.c.)
Jāierīko teritorijas, kas piemērotas industriālai attīstībai

Nepieciešami jauni kultūras un mākslas objekti

Jāattīsta centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas

Jāattīsta centralizētās siltumapgādes sistēmas

Cits variants
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Attiecībā uz prioritātēm tieši infrastruktūras uzlabojumos tuvāko 5 gadu laikā, respondenti 

visbiežāk norādīja uz ceļu infrastruktūru lauku teritorijās (tā norādījuši 73% no 

respondentiem, kas sniedza šo vērtējumu (kopā 553)). Atbilžu skaita ziņā nākamās 

prioritātes ir bērniem un jauniešiem piemērota rotaļu un atpūtas infrastruktūra (63%), 

atpūtas vietas un zaļās teritorijas (62%) un ielu infrastruktūra (60%).    

3.1.6. Bažas saistībā ar jaunā novada izveidi 

Respondentu atbildes uz jautājumu - kādas ir Jūsu bažas saistībā ar dzīvi jaunajā Dobeles 

novadā, visbiežāk saistītas ar šādiem aspektiem: 

 Mazo lauku pagastu un ciemu aizmiršana, 

netiks nodrošināta attīstība teritorijas 

nomalēs, attālos pagastos, ciemos (t.sk. 

pamatojot to ar ekonomisko neizdevīgumu, 

tiks attīstītas tikai pilsētas), nomales paliks vēl 

nomaļākas; 

 Būs lielākas pakalpojumu izmaksas; 

 Dzīves līmeņa pasliktināšanās, vai tiks 

saglabāti un būs pieejami esošie pakalpojumi, 

vai tie būs sasniedzami visiem iedzīvotājiem, 

laukos paliks dzīvot grūtāk, būs nevienlīdzība 

starp pagastiem; 

 Visi finanšu ieguldījumi tiks koncentrēti 

Dobeles pilsētā, pārējie pagasti, Auce paliks 

atstumta, tiks pamesta novārtā, netiks veiktas 

investīcijas Tērvetes labiekārtošanā, 

centralizācijas būtisks pieaugums 

(koncentrēšanās uz apdzīvotajām vietām nevis 

ilgtspējīga attīstība decentralizējot 

pakalpojumu un pārvaldes procesus); 

 Vai tiks veikts atbilstošs pašvaldības funkciju 

audits, lai izskaustu neefektivitāti; 

 Būs sadarbības problēmas pašvaldībā, finanšu 

līdzekļi netiks ieguldīti efektīvi, pārāk liela 

saimniecība un attālākie rajoni paliks 

neapzināti; 

 Vai tiks saglabātas visas esošās izglītības 

iestādes; 

 Dobeles novads izveidosies par Rīgas un 

Jelgavas “guļamrajonu”; 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās, izbraukšana 

no novada (t.sk. jauniešu); 

 Darba iespēju trūkums, t.sk. pazudīs darba 

iespējas laukos; 

 Lai pašvaldība nesāktu stagnēt, bet nemitīgi 

sekotu līdzi attīstības tendencēm; 

 Neziņa, informācijas trūkums par gaidāmajām 

pārmaiņām; 

 Finanšu līdzekļu trūkums infrastruktūras 

attīstībai. 

Atšķirību bažās var novērot starp tiem, kas dzīvo Dobeles pilsētā un respondentiem, kas 

dzīvo citur jaunveidojamā novada teritorijā. Dobeles pilsētas iedzīvotājiem bažas 

lielākoties saistītas ar to, ka novads varētu neattīstīties, netiks īstenotas attīstības ieceres, 

būs birokrātija, informācijas trūkums (t.sk. par pārējām administratīvajām vienībām), jauno 

cilvēku aizplūšanu prom no Dobeles, būs aktivitāšu trūkums, depopulācija, sabiedriskā 

transporta biļešu cenu paaugstināšanās un tml. Tikmēr vairums respondentu, kuri dzīvo 

Auces vai Tērvetes novadā, kā arī Dobeles novada teritorijā ārpus Dobeles, pauž bažas par 

to, ka notiks izteikta centralizācija Dobeles pilsētā, tiks aizmirstas pārējās teritoriālās 

vienības un nebūs vienlīdzīgas attieksmes pret visiem novada iedzīvotājiem.  
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3.1.7. Ko nevajag mainīt, bet saglabāt no līdzšinējā 

Uz jautājumu - ko nevajadzētu mainīt, bet gan saglabāt (ņemot vērā iesākto, labo praksi 

esošajos novados) iedzīvotāju dzīvesvietā pēc jaunā Dobeles novada izveides, respondenti 

atbildējuši, aptverot visas teritorijas attīstības jomas. Līdzās tam norādīts arī uz konkrētām 

līdzšinējām iestrādēm, piemēram: 

 Izglītības un kultūras iestādes, izglītības 

iestāžu modernizāciju, mūzikas skolu,  

 Augstas kvalitātes kultūras pasākumus, 

daudzpusīgo kultūras un sporta dzīvi, novadu 

iestrādnes tūrisma un kultūras jomā, sportot 

iespējas Vītiņos, saglabāt pagasta pārvaldes 

bibliotēkas, kultūras namus, sporta zāles; 

 Līdzšinējās novadu tradīcijas - iedzīvotāju 

godināšanas pasākumus, svētkus, “Dobele 

dara!”, mājražotāju tirdziņus; 

 Atbalstu ģimenēm (t.sk. daudzbērnu 

ģimenēm), brīvpusdienas izglītības iestādēs 

visām klasēm (kā tas ir Auces novadā); 

 Dzemdību nodaļu Dobeles slimnīcā; 

 Auces novada labo virzienu jauniešu 

atbalstīšanā, Dobeles jauniešu centra 

aktivitāti,  

 “Zaļā kursa” turpināšanu attīstībā Dobeles 

pilsētā, Ķestermeža attīstību; 

 Tērvetes novada depo, pašvaldības policiju; 

 Auces Tūrisma informācijas centru, Auces PIIC; 

 Iesāktos projektus un iniciatīvas visos 

līdzšinējos novados; 

 Saglabāt trošu tiltiņu pār upi Kaķeniekos,  

 Pagastu pārvaldes pagastos, pakalpojumu 

sniegšanu domē, saglabāt pašvaldības 

iestādes un administrāciju novados; 

 Saglabāt un stiprināt mazpilsētu simbolus, 

identitāti un tradīcijas; 

 Vēsturiskas vietas un dižkokus; 

 Vides sakoptību tādā pašā līmenī;  

 Turpināt attīstīties!

 

 

3.2. Uzņēmēju aptauja 

3.2.1. Ieguvumi uzņēmējdarbības attīstībai un ilgtspējai 

Uz jautājumu par to, kādi būs ieguvumi uzņēmējdarbības attīstībai un ilgtspējai jaunajā 

Dobeles novadā, respondentu atbildes ir bijušas ļoti daudzveidīgas, daļai norādot uz 

ieguvumiem (bieži norādot uz pārvaldes efektivizāciju, kā arī plašākām sadarbības 

iespējām), bet daļai norādot, ka izmaiņu nebūs. 

Auces novada uzņēmēji 

(11) 

Uzņēmēji norādījuši uz šādiem ieguvumiem: mazāka birokrātija, tūrisma 

plūsmas palielināšanās, objektu popularizēšana, vienotības Auce – Vecauce 

veicināšana, muzeju un pilnveides iespējas Auces novadā, jaunu pasākumu un 

iespēju aktivizēšana, vairāk iespēju attīstīt biznesa darbību, ka tiks 

popularizēta, digitalizēta un veicināta uzņēmējdarbība. Izteikta arī cerība, ka 

tiks sakārtoti ceļi Īles pagastā, kā arī, ka būs tik pat laba sadarbība kā ar Auces 

novada pašvaldību. Daļa uzņēmēju no šī novada norādījuši, ka nebūs nekādu 

ieguvumu, kāds - ka būs stagnācija.  
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Dobeles novada 

uzņēmēji (11) 

Daļa uzņēmēju no šī novada norādījuši, ka ieguvumus ir grūti paredzēt, pāris 

– ka izmaiņu nebūs. Tomēr daļa norādījuši arī uz ieguvumiem, piemēram, 

efektīvāka un ekonomiskāka novada pārvaldība, sakopta vide. Norādīts, ka, jo  

vairāk cilvēku apmierināti ar dzīvošanu savā teritorijā, jo labāk būs arī 

uzņēmumam.  

Tērvetes novada 

uzņēmēji (17) 

Vairums uzņēmēju no šī novada norādījuši, ka nebūs nekādu ieguvumu vai 

nekas nemainīsies, kā arī ka ieguvumus grūti paredzēt. Tomēr atsevišķi 

respondenti norādījuši uz šādiem ieguvumiem: ātrāka un kvalitatīvāka 

informācijas aprite, lielāks pieprasījums pēc saražotās produkcijas, lielāks 

klientu loks, plašāks kontaktu loks. Izteikts arī minējums, ka varbūt varēs 

piesaistīt vairāk līdzekļu izglītības un veselības iestāžu attīstībai, kā arī, ka visi 

tiks vienlīdzīgi atbalstīti.  

Uzņēmēji, kuru 

uzņēmumi juridiski 

reģistrēti Rīgā (2) 

Šie uzņēmēji ieguvumus vērtē pozitīvi, norādot, ka apvienojoties veidojas 

plašāka sabiedrība, kopiena, līdz ar to tiek veicināta lielāka sadarbība starp 

uzņēmumiem. 

 

3.2.2. Bažas saistībā ar jaunā novada izveidi 

Lielākās bažas uzņēmējiem saistītas ar vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu un teritoriālo 

kohēziju, kā arī darbaspēka trūkumu.  

Auces novada uzņēmēji 

(11) 

Bažas, vai tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme, vai netiks atstātas novārtā 

attālākas teritorijas un to uzņēmēji, jo vēsturiski jau tā ir bijis, un, ka galvenā 

attīstība notiks tikai ap pilsētām. Tāpat izteiktas bažas par to, vai jaunā 

pašvaldība aicinās piedalīties pasākumos, kā tas bijis līdz šim, ka būs 

centralizācija, korupcijas riski, ka uzņēmums beigs pastāvēt. 

Dobeles novada 

uzņēmēji (11) 

Visbiežāk tiek izteiktas bažas par darbaspēka trūkumu. Tiek norādīts arī uz 

iedzīvotāju neatsaucību, nodokļu reformām, administratīvā aparāta 

pieaugumu, reformu ilgums un procesā zaudētais fokuss (tas, ka reforma būs 

bijusi formāla). 

Tērvetes novada 

uzņēmēji (17) 

Visbiežāk norādīts uz bažām par vienlīdzīgu attieksmi – to, ka nevienu  

neinteresēs attālāku uzņēmumu problēmas, visi netiks atbalstīti vienlīdzīgi. 

Tiek izteiktas bažas arī par iedzīvotāju skaita samazināšanos ārpus Dobeles 

pilsētas, tiks aizmirsti pierobežas pagastu iedzīvotāji. Bažas par to, ka būs tālāk 

jābrauc, lai nokārtotu dokumentus, bažas par ceļu stāvokli (t.sk. to 

uzturēšanu), par konkurenci, lielāku administratīvo slogu, bezpersonisku 

attieksmi no pašvaldības, to, ka netiks attīstīta un sakārtota infrastruktūra, bet 

tā vietā fokuss būs uz tūrisma informācijas bukletu radīšanu.  

Uzņēmēji, kuru 

uzņēmumi juridiski 

reģistrēti Rīgā (2) 

Bažas par to, ka lielākā daļa finansējuma tiks novirzīta uz Dobeles pilsētu nevis 

sadalīta vienlīdzīgi, kā arī Covid-19 riski.  
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3.2.3. Ko nevajadzētu mainīt 

Auces novada uzņēmēji 

(11) 

Pašvaldības sadarbību un komunikāciju, lai tiktu saglabāts Auces kiosks 

amatnieku izstrādājumu tirdzniecībai, dažādu tirdziņu rīkošanu novadā, 

pilsētās, ciemos, Auces TIC personālu, Auces un Vecauces īpašo auru, 

pilnveidojot un labiekārtojot publisko ārtelpu, malkas piegādi trūcīgajiem 

pensionāriem, visu pagastu attīstīšanu un infrastruktūras sakārtošanu. 

Dobeles novada 

uzņēmēji (11) 

“Dobele dara!”, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 

centra konsultācijas un komunikāciju, atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, 

pašvaldības dialogu ar dažāda līmeņa uzņēmējiem, sabiedrības iesaisti, 

veicinot to vēl vairāk. 

Tērvetes novada 

uzņēmēji (17) 

Pasākumus pagastos – sporta, balles, seminārus pagastu uzņēmējiem, 

zemniekiem, atskaites par paveikto gada laikā pagastos novadā, godāt 

pagastu ievērojamākos, čaklākos cilvēkus un uzņēmumus, vietējas nozīmes 

ceļu (t.sk. grants seguma) uzturēšanu labā stāvoklī, labo praksi, veiksmīgi 

strādājošos uzņēmumus un kapitālsabiedrības. 

Uzņēmēji, kuru 

uzņēmumi juridiski 

reģistrēti Rīgā (2) 

Turpināt atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus. 

3.2.4. Papildu uzņēmējdarbības aktivitātes 

Uz jautājumu, ko jaunā Dobeles novada pašvaldība varētu darīt, lai vēl vairāk atbalstītu 

uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspēju, uzņēmēji - respondenti visbiežāk norādījuši uz 

nepieciešamību nodrošināt regulāru uzņēmēju informēšanu par aktualitātēm. Tā 

norādījuši 83% no uzņēmēju aptaujas respondentiem. Diezgan bieži arī norādīts uz citām 

aktivitātēm.   

 

Jautājums - ko jaunā Dobeles novada pašvaldība varētu darīt, lai vēl vairāk atbalstītu 

uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspēju 
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Nodrošināt regulāru uzņēmēju informēšanu par aktualitātēm

(projekti, finansējuma iespējas, cita veida atbalsts, utt.)
Veidot atbalsta pasākumus jaunajiem uzņēmējiem

Nodrošināt speciālistu konsultācijas

Organizēt seminārus, mācības vietējiem uzņēmējiem

Veidot vienotu jaunā novada mārketinga un komunikācijas

stratēģiju vietējo produktu un pakalpojumu popularizēšanā
Sekmēt pašvaldības digitālo transformāciju, lai vēl vairāk

publisko pakalpojumu būtu pieejami digitāli
Rīkot regulāras tikšanās ar uzņēmējiem, piemēram, brokastis

ar uzņēmējiem u.c.
Organizēt godināšanas, apbalvošanas pasākumus uzņēmējiem

Cits variants
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Kopsavilkums 
Iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas anketas no 2021. gada 21. februāra līdz 31. martam kopā 

aizpildīja 599 respondenti. Iedzīvotāju aptaujas respondentu aktivitāte visās līdzšinējās 

pašvaldībās – Auces, Dobeles un Tērvetes novadā, bija proporcionāla iedzīvotāju skaitam, 

tādēļ vienlīdz labi pārstāv visu novadu iedzīvotāju vajadzības. Savukārt uzņēmēju aptaujas 

respondenti vienlīdzīgā daudzumā norādījuši, ka nodarbojas kādā no līdzšinējo novadu 

teritorijām.  

Iedzīvotāji visbiežāk lepojas ar sakoptu vidi, cilvēkiem, dažādiem kultūrvēsturiskiem 

objektiem un populārām vietām, vietējo kultūru un tradīcijām,  izrietot no to piederības 

kādai no administratīvajām teritorijām. Iedzīvotājiem visbiežāk pietrūkst dažādu aktivitāšu 

iespējas un tām piemērotas infrastruktūras, publiskās ārtelpas pilnveidojumu. 

Iedzīvotājiem ārpus Dobeles pilsētas visbiežāk pietrūkst kvalitatīvi autoceļi un lielākas 

mobilitātes iespējas, darba vietu un atsevišķu pakalpojumu (piemēram, veselības aprūpes) 

pieejamības tuvāk dzīvesvietām. Jomu pieejamības un kvalitātes vērtējumā visaugstāko 

vērtējumu ieguvuši dažāda veida izglītības pakalpojumi (pirmsskolas izglītība, vispārējā 

izglītība, profesionālās ievirzes izglītība), kā arī teritorijas attīstība kopumā, vides un 

publiskās ārtelpas sakoptība. Lielāko neapmierinātību iedzīvotāju pauduši ar 

daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu, iespēju iesaistīties pašvaldības lēmumu 

pieņemšanā un satiksmes infrastruktūru (autoceļi, gājējiem domātā infrastruktūra, 

velosipēdistu ceļi, satiksmes drošība u.c.). Lielākā daļa jeb 83% aptaujāto uzņēmēju 

attīstības iespējas vērtē pozitīvi, norādot, ka galvenās problēmas, ar kurām tie saskaras, 

saistītas ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, zemu sabiedrības pirktspēju, 

nesamērīgu birokrātisko slogu un kvalificēta darbaspēka trūkumu. Sekmīgai 

uzņēmējdarbības attīstībai visvairāk pietrūkst kvalitatīvu autoceļu, pievadceļu un ielu 

infrastruktūras attīstības.  

Vairums iedzīvotāju neplāno mainīt dzīvesvietu tuvāko gadu laikā - tikai 10% norādījuši, 

ka plāno mainīt dzīvesvietu ārpus jaunā novada uz citu vietu Latvijā vai ārpus Latvijas. No 

globālajām tendencēm iedzīvotāju ieskatā visvairāk būtu jāpievērš uzmanība labai 

pārvaldībai un efektīvai komunikācijai, kā arī sabiedrības veselībai. Infrastruktūras attīstības 

ziņā iedzīvotāji kā prioritāri attīstāmo uzskata ceļu infrastruktūras remontēšanu lauku 

teritorijās, bērniem un jauniešiem piemērotas rotaļu un atpūtas infrastruktūras, kā arī 

publiski pieejamo atpūtas vietu un zaļo teritoriju attīstību. Tam seko nepieciešamība 

remontēt ielu infrastruktūru apdzīvotās vietas un ieviest jaunus sporta un aktīvās atpūtas 

objektus.  
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Vislielākās bažas respondentiem saistītas ar teritoriālās kohēzijas trūkumu un nevienlīdzīgu 

attieksmi, plānojot attīstību turpmāk (bažas par pārāk lielu resursu koncentrēšanu Dobeles 

pilsētā un lauku teritoriju atstāšanu novārtā). Tāpat iedzīvotāji bažījas par pakalpojumu 

izmaksu pieaugumu. Šīs bažas ir izteiktākas iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Dobeles 

pilsētas. Savukārt Dobeles pilsētas iedzīvotāji bažījas par to, ka novada attīstība varētu 

stagnēt.  

Kopumā gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji uzskata, ka būtu jāsaglabā līdzšinējās atsevišķo 

novadu tradīcijas uzņēmējdarbības veicināšanā, kultūras un sporta aktivitāšu ziņā, iesāktos 

attīstības projektus (t.sk. izglītības iestāžu modernizāciju), sekmējot to, ka tiek saglabātas 

gan vietu identitātes, gan līdzšinējā labā prakse attīstībā un esošo pakalpojumu 

pieejamība! 

 

Dobeles novadam jābūt vienotam, patriotiskam, vietējo uzņēmēju atbalstošam, 

pretimnākošam, inovatīvam ar labiem pilsētu un pagastu ceļiem, tad arī iedzīvotāji būs 

apmierināti ar dzīvi novadā!   

Dobeles novada iedzīvotāju aptaujas respondents 

 

Pēc 20 gadiem Dobeles novadam jābūt modernam, ģimenēm draudzīgs, klimatam 

draudzīgs  un klimatneitrālam!  

Dobeles novada iedzīvotāju aptaujas respondents 

 

Dobeles novadam jābūt attīstītam visās svarīgākajās dzīves jomās, pakalpojumiem jābūt 

pieejamiem un vienotiem gan pilsētā, gan lauku teritorijā!  

Dobeles novada iedzīvotāju aptaujas respondents 

 

Manuprāt, attīstībā ir jāiegulda līdzvērtīgi kā pilsētā, tā lauku teritorijā. Lai pakāpeniski 

attīstās viss novads, arī pierobeža, nevis attīstība jūtama tikai novada centrā. Ņemot vērā 

tendenci, ka saistībā ar Covid-19 pandēmiju sabiedrība arvien vairāk pārceļas uz lauku 

teritoriju, un to, ka pieprasījums ir pēc reģionālā tūrisma, īpaši tālākos lauku rajonos, 

nepieciešams ieguldījums lauku teritorijas attīstībā!  

Dobeles novada uzņēmēju aptaujas respondents 

 

Censties un nepadoties, lai cik sākums grūts!  

Dobeles novada uzņēmēju aptaujas respondents 
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Paldies ikvienam, kas piedalījās aptaujās – 

558 iedzīvotājiem un 41 uzņēmējam! 

 

Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs  

apvienotā Dobeles novada attīstības plānošanā!  

 

 

 

 

 

Aptaujas anketu rezultātus analizēja un apkopojumu  

2021. gada aprīlī sagatavoja SIA “Reģionālie projekti” komanda 

 

 


