
APSTIPRINĀTS  

Ar Dobeles novada domes 31.03.2016. lēmumu Nr. 59/3 

APSTIPRINĀTS AR GROZĪJUMIEM  

Ar Dobeles novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr. 290/13 

 

Dobeles novada pašvaldības  

 

 

 

 

 

Izglītības iestāžu tīkla  

attīstības un optimizācijas 

programma  

2016.-2020.gadam  
 

 

 

 

 

 

2016  



2 

Saturs 

 

Ievads ..................................................................................................................... 3 

Demogrāfiskās situācijas apraksts Dobeles novadā ................................................. 4 

Izglītības iestādes un to izvietojums ........................................................................ 8 

Pirmsskolas izglītība ............................................................................................. 10 

Vispārizglītojošā un profesionālā izglītība ............................................................ 12 

Profesionālās ievirzes izglītība .............................................................................. 16 

Dobeles novada skolās īstenotās vispārējās izglītības programmas ........................ 18 

Izglītības piedāvājuma SVID analīze Dobeles novada skolās ................................ 20 

Dobeles novada izglītības iestāžu optimizācijas plāns 2016.-2020.gadam ............. 23 

 



3 

Ievads 

Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030. gadam ir noteiktas 3 

ilgtermiņa attīstības prioritātes: 

 pieejami izglītības, sociālie, kultūras un sporta pakalpojumi; 

 attīstīta inženiertehniskā infrastruktūra; 

 novada konkurētspējas palielināšana 

Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas 

programma 2016.-2020. gadam (turpmāk tekstā – Programma) ir vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kurā atspoguļoti novada izglītības iestāžu attīstības virzieni atbilstoši esošajai un 

paredzamajai situācijai, izglītības politikas virzieniem, kā arī informācijai par 2014.-2020. 

gada ES fondu plānošanas perioda plānošanas dokumentiem.  

Ņemot vērā, ka spēkā esošajos Dobeles novada plānošanas dokumentos izglītības 

sistēmas attīstības jautājumu izvērtēšanā nav pietiekama detalizācijas pakāpe, šī programma 

kā plānošanas dokuments ir nepieciešama, lai pamatotu investīciju ieguldījumus izglītības 

kvalitātes paaugstināšanā un tālākā attīstībā novadā. 

 Programma izstrādāta saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu. 

Programmas mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti novadā, nodrošinot vienotu 

pieeju izglītības programmu piedāvājumā novadā un izglītības pieejamību visās izglītības 

pakāpēs, kā arī paaugstināt izmaksu efektivitāti visās izglītības pakāpēs un veidos. 

Veidojot Programmu ņemti vērā Dobeles novada izglītības iestāžu tīkla attīstības 

koncepcijā 2010.-2015.gadam izvirzītie mērķi un uzdevumi, kā arī aizvadītajā plānošanas 

periodā sasniegtie rezultāti. 

Lai izstrādātu šo Programmu tika analizēta demogrāfiskā situācija, izglītības iestāžu 

noslogotības rādītāji, finanšu resursu izlietojuma efektivitāte, sistēmas ilgtspējas kritēriji un 

pilnveides iespējas. Darba procesā ekspertu statusā tika iesaistīti izglītības iestāžu vadītāji un 

vadošie pedagogi. 

Programmas galvenais uzdevums ir panākt maksimāli efektīvu visu resursu 

izlietojumu, lai nodrošinātu augstam kvalitātes standartam atbilstošu vispārējās izglītības 

pieejamību Dobeles novadā. 
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Demogrāfiskās situācijas apraksts Dobeles novadā 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk PMLP) datiem Dobeles 

novadā uz 01.01.2016. bija 22173 iedzīvotāji, kas ir par 1,70% mazāk nekā uz 01.01.2015. un 

par 8,94% mazāk nekā uz 01.01.2010. 

1.attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dobeles novadā 2010.-2016.gadā 
Avots: PMLP dati 

 

Skatoties pēc 1.attēla datiem novadā 7 gadu periodā iedzīvotāju skaits samazinājies 

vidēji par 1,5% gadā. Veicot matemātiskus aprēķinus, var secināt, ka iedzīvotāju skaits novadā 

uz 2020. gada sākumu var sarukt un sasniegt 21 000. Tāpēc novada pašvaldībai ir jādara viss 

iespējamais, lai iedzīvotāji Dobeles novadā vēlētos dzīvot, neemigrētu, līdz ar to jānodrošina 

kvalitatīva dzīves un darba vide. 

Novadā iedzīvotāju blīvuma rādītājs, tāpat kā iedzīvotāju skaits  katru gadu samazinās 

- uz 01.01.2016. tas ir 24,92 (uz 01.01.2010. iedzīvotāju blīvums bija 27,37). No visiem 

novada iedzīvotājiem 45,6% dzīvo Dobeles pilsētā un 54,4% - novada lauku teritorijā.  

2.attēlā redzamas novada iedzīvotāju vecuma struktūras izmaiņas. Periodā no 2010.-

2016. gadam galvenajās vecuma grupās iedzīvotāju proporcionālās attiecības saglabājas 

samērā konstantas, bet ir samazinājies iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam un 

darbaspējas vecumā, savukārt iedzīvotāju skaits pēc darbaspējas vecuma nedaudz pieaudzis. 

 
2.attēls Iedzīvotāju vecuma struktūra 
Avots: PMLP dati 
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Pozitīva tendence ir tā, ka pēdējos trijos gados stabilizējies iedzīvotāju skaits līdz 

darbaspējas vecumam, lai gan kopumā novadā iedzīvotāju skaits, ir būtiski samazinājies. 

3.attēls parāda, ka novadā deklarēto bērnu skaits stabili virs 200 ir bijis laika periodā 

no 2000.gada līdz 2008.gadam. Ekonomiskās krīzes gados tas sasniedza viszemāko rādītāju, 

bet pēdējo gadu tendences, neraugoties uz nelielām svārstībām, liecina, ka ir pamats uzskatīt, 

ka novadā deklarēto bērnu skaits atgriezīsies iepriekšējā līmenī. 

3.attēls Novadā deklarētie dzimušie bērni 
Avots: pašvaldības dati 

 

Ņemot vērā, ka 2016./2017.mācību gadā skolas gaitas uzsāka 2009. gadā dzimušie 

bērni, secināms, ka pirmklasnieku skaita samazinājums ir gaidāms 2017./2018.mācību gadā, 

taču turpmāk atkal paredzams pieaugums. Salīdzinot datus 15 gadu griezumā, redzams, ka 

novadā dzimušo deklarēto bērnu vidējais rādītājs pārsniedz 200. Pēc datiem (1.tabula) 

secinām, ka visvairāk bērnu ir dzimuši un deklarēti Dobeles pilsētā, kur arī koncentrējas 

lielākais iedzīvotāju skaits. Bērnu skaits periodiski samazinājies visās novada teritoriālajās 

vienībās, taču būtisks samazinājums ir vērojams tikai 2009. un 2010. gadā. 

Saskaņā ar PMLP datiem Dobeles novadā uz 01.01.2016. 0-6 gadu vecumā ir 1409 

bērni, bet 7-18 gadu vecumā - 2455 bērni un jaunieši. Skatoties datus par bērnu vecuma 

struktūru novadā, redzams, ka no 2010. gada līdz 2016. gadam katru gadu samazinās bērnu un 

jauniešu skaits, kuri ir 7-18 gadu vecumā. Tāpat ir tendence samazināties bērnu 0-6 gadu 

vecumā skaitam, izņemot 2013. gadu, kad tas salīdzinoši strauji (+182) pieauga (4.attēls). 
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4.attēls Bērnu un jauniešu vecuma struktūra 
Avots: PMLP dati 

 

Arī šajā gadījumā varam konstatēt, ka pēdējos trijos gados vērojama situācijas 

stabilizācija, jo samazinājuma dinamika ir kļuvusi zema. 

Datu analīze liecina, ka teritoriālajās vienībās dzimušo un deklarēto bērnu skaits 

(1.tabula) neatbilst šeit esošo izglītības iestāžu apmeklējušo izglītojamo skaitam (2.,3.tabula). 

Plānojot izglītības iestāžu attīstību, jāņem vērā bērnu vecāku vēlmēm un vajadzībām 

atbilstošas skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes izvēles motivācija, pieaugošās 

urbanizācijas tendences izglītībā, kas rada būtiskāko skolēnu skaita samazināšanos tieši lauku 

skolās, kā arī to Jelgavas novada izglītības iestāžu tīklu, kas robežojas ar Dobeles novadu. 

Tabula Nr. 1 

Novada teritoriālajās vienībās dzimušo bērnu skaits 
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2009. 9 34 20 14 4 10 94 6 3 11 9 6 6 5 204 

2010. 4 27 14 15 4 10 75 6 2 9 6 4 9 3 168 

2011. 5 29 14 10 6 12 86 13 3 4 11 5 8 4 187 

2012. 9 25 15 13 2 11 97 5 2 17 14 7 5 5 208 

2013. 4 27 15 27 7 14 97 8 6 12 11 11 5 2 218 

2014. 9 26 13 15 6 11 83 8 2 11 12 4 8 6 193 

2015. 7 34 17 13 8 11 108 9 2 9 19 10 4 3 227 

Avots: pašvaldības dati 

Neskatoties uz novada centieniem saglabāt visu izglītības iestāžu darbību, situācijā, 

kad valsts samazina mērķdotācijas apjomu atbilstoši izglītojamo skaitam un dažādiem 

Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktiem koeficientiem, nākas pārskatīt izglītības iestāžu 

tīklu, to pārplānot un reorganizēt adekvāti jaunajai situācijai, valsts mērķdotācijai un 

pašvaldības finanšu iespējām. 

Programmā plānotajos pasākumos visi iepriekšminētie faktori par iedzīvotāju skaita 

izmaiņām ir ņemti vērā, un izglītojamo skaita stabilizēšanās tendence pieļauj iespēju, ka 

veiktie pasākumi izglītības iestāžu tīkla optimizācijai dos ilglaicīgu efektu. 
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Izglītības iestādes un to izvietojums 

Dobeles novada teritorijā apvienojušās 11 pašvaldības: Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, 

Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagasts un Dobeles pilsēta. 

Dobeles novadā uz 01.01.2016. darbojas šādas izglītības un izglītības atbalsta iestādes: 

 8 pirmsskolas izglītības iestādes (Dobelē 3, pa vienai Auru, Annenieku, 

Jaunbērzes un Naudītes pagastā), t.sk. 1 speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Dobelē; 

 12 vispārējās izglītības iestādes, t.sk.: 

o 1 sākumskola (1.-4. klase) Dobelē; 

o 2 sākumskolas (1.-6. klase) ar pirmsskolas grupiņām (Krimūnu pagastā 

un Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā); 

o 7 pamatskolas (1.-9. klase) (Dobelē, Bikstu, Auru pagasta Gardenē, 

Jaunbērzes, Annenieku un Penkules pagastā), no kurām trijās darbojas 

pirmsskolas grupas (Bikstu, Penkules un Gardenes pamatskolā), t.sk. speciālā 

internātpamatskola ar pirmsskolas grupiņu (Annenieku pagastā Bērzupes 

speciālā internātpamatskola); 

o 1 vidusskola (1.-12.klase) Dobelē; 

o 1 Valsts ģimnāzija ar proģimnāzijas klasēm (7.-12. klase) Dobelē; 

 profesionālās vidējās izglītības iestāde (8.-12. klase (neklātiene)) Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola; 

 profesionālās ievirzes izglītības iestādes - 3 (Mākslas, Mūzikas, Sporta skola 

Dobelē); 

 Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC) Dobelē; 

 Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (PIUAC). 
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5.attēls Izglītības iestāžu izvietojums Dobeles novadā 
Avots: pašvaldības dati 
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Pirmsskolas izglītība 

Tabula Nr. 2 

Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības programmās 

Iestādes nosaukums/ mācību 

gads 
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Annenieku PII Riekstiņš 54 69 71 67 60 63 87 80 

Auru PII Auriņš 35 40 47 45 58 43 48 54 

Dobeles PII Jāņtārpiņš 203 208 208 208 194 167 175 183 

Dobeles PII Spodrītis 116 118 167 206 211 203 191 198 

Dobeles PII Valodiņa 60 60 59 60 59 59 56 52 

Dobeles PII Zvaniņš 227 239 226 226 228 217 218 205 

Jaunbērzes PII Minkuparks 68 94 88 72 67 77 76 77 

PII Naudīte           12 9 12 

Bikstu pamatskolā 28 16 17 13 12 8 9 15 

Kristīgā pamatskola 17 11 9          

Gardenes pamatskola 92 80 91 72 58 60 65 57 

Krimūnu 

pamatskola/sākumskola 

31 35 31 30 28 32 35 37 

Lejasstrazdu 

pamatskola/sākumskola 

27 27 27 23 16 20 13 20 

Mežinieku pamatskola 17              

Naudītes pamatskola 21 15 15 11 14      

Penkules pamatskola 29 31 37 38 38 31 32 27 

Bērzupes speciālā 

internātpamatskola 

    7 5     9 6 

KOPĀ 1025 1043 1100 1076 1043 992 1023 1023 

Avots: pašvaldības dati 

Izglītības iestāžu sekmīga darbība un ilglaicīga pastāvēšana novadā ir atkarīga no trim 

galvenajiem faktoriem, kurus pašvaldība nevar būtiski ietekmēt: 

1. demogrāfiskā situācija konkrētā teritorijā – skolas vecuma bērnu skaits, 

dzimstības rādītāji, migrācijas bilance; 

2. iestādes ģeogrāfiskā izvietojuma novadā un citu novadu kontekstā, ar kuriem 

robežojas Dobeles novads, ceļu infrastruktūras stāvokļa, attāluma no novada 

centra; 

3. lokālās ekonomiskās darbības specifikas, nodarbinātības u.c. to sekmējošiem 

apstākļiem. 
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Šīs programmas uzdevums ir nodrošināt, lai pašvaldība iespējami optimāli un 

sabalansēti realizētu izglītības funkciju: 

1.  saglabātu iespēju vispārējo izglītību iegūt iespējami tuvu dzīvesvietai, īpaši 

pirmsskolas un sākumskolas posma izglītojamajiem; 

2. nodrošinātu atbilstošu un iespējami efektīvāku valsts mērķdotācijas izlietojumu 

pedagogu darba samaksai, mākslīgi neuzturot izglītības iestādes ar nepietiekamu 

izglītojamo skaitu; 

3. uzturētu stabilu un pastāvīgi spētu atjaunot kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi 

izglītības programmu īstenošanai, tai pat laikā panākot tās iespējami intensīvu 

izmantošanu, lai nodrošinātu ieguldīto resursu atdeves efektivitāti, īpaši STEM 

(zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) programmās; 

4. maksimāli racionāli izmantotu izglītības iestāžu ēkas, atbilstoši to piepildījumam; 

5. panāktu kopējo finanšu resursu efektīvu izmantošanu tieši izglītības kvalitāti 

noteicošo faktoru uzturēšanai. 

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu piepildījumu, atsevišķu novadu skolas cenšas 

maksimāli piesaistīt kaimiņu novadu skolēnus, bet tā ir īstermiņa politika un ilgtermiņā 

situāciju nerisina. Attiecībā uz pirmsskolas un pamatizglītības iestāžu piepildījumu vidēja 

termiņa risinājumu praktiski nav. Pastāv viena ļoti ierobežota iespēja – censties sekmēt 

dzimstības pieaugumu, otra - sekmēt jaunu darbavietu radīšanu, lai iekšējās migrācijas process 

darbotos novada virzienā - cilvēki pārceltos šeit uz dzīvi tādēļ, ka ir nodrošināti ar darbu. 
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Vispārizglītojošā un profesionālā izglītība  

Tabula Nr. 3 

Izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās (2009.-2017.gads) 

Iestādes nosaukums/ mācību gads 
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Annenieku pamatskola 74 72 63 66 72 71 70 69 

Bikstu pamatskola 151 102 88 86 82 82 70 70 

Dobeles 1.vidusskola 797 674 748 709 680 735 747 761 

Dobeles 2.vidusskola 472 406 

     

 

Dobeles AV vidusskola 248 263 413 

    

 

Dobeles DAVV (vispārējā) 

   

253 172 193 184 160 

Dobeles Kristīgā pamatskola 186 184 241 225 221 222 228 214 

Dobeles sākumskola 148 147 150 135 128 125 140 157 

Dobeles Valsts ģimnāzija 494 475 411 390 352 355 342 349 

Gardenes pamatskola 153 151 127 123 126 124 112 105 

Krimūnu pamatskola/sākumskola no 

2015.gada 85 81 68 74 73 51 45 36 

Lejasstrazdu pamatskola/sākumskola 

no 2015.gada 80 76 73 74 69 47 52 50 

Mežinieku pamatskola 135 118 111 119 107 99 94 102 

Naudītes pamatskola 87 81 67 55 38 

  

 

Penkules pamatskola 97 92 83 80 79 86 86 79 

Bērzupes speciālā  

internātpamatskola 80 83 83 72 71 68 53 67 

KOPĀ 3287 3005 2726 2461 2270 2258 2223 2219 

 

Tabulā Nr.3 redzami dati par izglītojamo skaitu visās novada izglītības iestādēs laika 

periodā no 2009. gada līdz 2017. gadam. Pēc datiem secināms, ka izglītojamo skaits novadā 

kopumā ir samazinājies (papildus skatīt 6.attēlu), pilsētas skolās pēdējos gados stabilizējies pat 

nedaudz pieaug, turpretim lauku skolās samazinās. Viskrasākais izglītojamo skaita 

samazinājums bija vērojams laika periodā no 2009. gada līdz 2013. gadam. Pēdējo četru gadu 

periodā (2013.-2017. gads) skolēnu skaita izmaiņas ir salīdzinoši nelielas un varētu pat teikt, 

ka skolēnu skaits kopumā ir stabilizējies. 

Pēc Izglītības pārvaldes datiem 2016. gadā Dobeles novada izglītības iestādēs mācījās 

180 bērni un jaunieši, kas deklarēti kaimiņu novados: 66 no Tērvetes novada, 50 no Auces 

novada, 24 no Tukuma novada, 22 no Jelgavas novada un 18 no Jelgavas pilsētas. 
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6.attēls Izglītojamo skaita izmaiņas Dobeles novadā (2009.-2017. gads) 
Avots: pašvaldības dati 

Lielākas iespējas ir vidusskolas vecuma jauniešu piesaistē, nodrošinot kvalitatīvas 

vidējās izglītības programmas apguvi, piedāvājot dienesta viesnīcu mācību laikā, bet, 

galvenokārt, saglabājot un attīstot profesionālās izglītības piedāvājumu. Tieši šajā virzienā 

Dobeles novadā iepriekšējos gados ieguldīts visvairāk darba un resursu.  

Nozīmīgākais projekts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.1.3.2.aktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai" 

ietvaros, ko realizēja pašvaldība bija "Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot 

profesionālās izglītības iestādes vajadzībām". Projekta ietvaros, divu novada izglītības iestāžu 

reorganizācijas rezultātā izveidota Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, kam 

vēlāk pievienota arī novada teritorijā esošā valsts izglītības iestāde - Apguldes arodvidusskola. 

Skola darbojas atjaunotā ēkā, remontētās telpās un saņēmusi visu nepieciešamo aprīkojumu 

plānoto profesionālās izglītības programmu realizācijai.  

Tā kā pilsētā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā mācās audzēkņi ne 

tikai no Dobeles novada, bet arī no citiem Latvijas novadiem (2016. gadā 75 audzēkņi), tad ir 

būtiska nepieciešamība pēc dienesta viesnīcas pakalpojumiem. Pašreiz kā dienesta viesnīca ir 

pielāgota ēka, kura atrodas pilsētas nomalē un nokļūšana uz to ir pār dzelzceļa sliedēm. Tāpat 

no blakus novadiem pilsētā mācās skolēni Dobeles Valsts ģimnāzijā (2016. gadā 21 skolēns) 

un Dobeles 1.vidusskolā (2016. gadā 28 skolēni). Šiem vidusskolas vecuma bērniem dienesta 

viesnīcas pakalpojumi vispār nav pieejami un, gadījumā, kad uz skolu nevar izbraukāt, nākas 

meklēt īres istabas vai dzīvokļus. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu skolā, ļoti būtiska ir tās fiziskā vide, 

mūsdienīgi, ar modernajām tehnoloģijām aprīkoti mācību kabineti un laboratorijas. Dobeles 

Valsts ģimnāzija tās statusu ieguva 2003. gadā, skolu reitingos pēc dažādiem kritērijiem ieņem 

vadošās vietas valstī. Taču, lai piesaistītu vairāk ieinteresētu izglītojamo, ir nepieciešams 

pilnveidot skolas fizisko vidi. Mācību kabineti ir mazi, to skaits nepietiekams. Šobrīd 

atsevišķu mācību priekšmetu apgūšanai skola ir spiesta izmantot mācību kabinetus 

1.vidusskolā, stadiona ēkā. Lai mācību procesu pilnveidotu, ir nepieciešama skolas piebūve, 

kurā būt izvietojami skaita un platības ziņā atbilstoši mācību kabineti un laboratorijas. Valsts 
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ģimnāzija veic arī reģionālā metodiskā darba funkciju, taču, ja skolā jāorganizē kāds 

metodiskais pasākums, telpu trūkuma dēļ tiek traucēts mācību process. 

Sporta stundu un sacensību organizēšanai, saturīgai brīvā laika organizēšanai ļoti 

svarīgas ir sporta bāzes. Mūsu novadā ir labas sporta zāles (to skaits gan nav pietiekams), 

peldbaseins, šautuve, taču nav neviena mūsdienu prasībām atbilstoša stadiona. Pie lauku 

skolām un pagastos ir nelieli sporta laukumi, taču tajos nav iespējams organizēt pat novada 

mēroga sacensības. Dobeles pilsētas stadions būvēts 1979. gadā, kopš tā laika tajā nav veiktas 

nekādas pārbūves un kapitālie remonti. Šobrīd stadionā ir daļēji ierobežota pat sporta stundu 

organizēšana skolēniem, bet tas apgrūtina izglītības programmu pilnvērtīgu īstenošanu. Ir 

nepieciešams pilnībā pārbūvēt stadionu, atjaunojot skrejceļu un laukumu segumu, skatītāju 

tribīnes, kā arī ģērbtuves un personāla telpas. 

2016. gada 31. martā Dobeles novada dome pieņēma lēmumu “Par Dobeles novada 

izglītības iestāžu reorganizāciju”, kurā noteikts ar 2018. gada 1. septembri reorganizēt Dobeles 

Kristīgo pamatskolu (adrese: Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) un Dobeles 

sākumskolu (adrese: Skolas iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV–3701), apvienojot izglītības 

iestādes un izveidojot jaunu pašvaldības vispārējās izglītības iestādi - Dobeles novada 

Sākumskola pamatizglītības pirmā posma programmas (kods:11011111) 1.-6. klasei 

realizācijai, nosakot iestādes adresi: Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.  

Tā kā jaunizveidotā skola atradīsies kādreizējā pirmsskolas izglītības iestādē, ir 

nepieciešams veikt dažādus pārbūves darbus, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu 

izglītības procesu. Daļa klašu šobrīd ir caurstaigājamas, atsevišķas telpas funkcionāli neatbilst 

skolas vajadzībām. Vislielākā problēma ir sporta zāles trūkums. Dobeles Kristīgajā 

pamatskolā šobrīd mācību process ir organizēts tā, ka 1.-4.klašu skolēnus uz 2,3 km attālo 

Sporta halli ved ar autobusu, bet 5.-9.klašu skolēni šo ceļu mēro kājām. Tas ļoti apgrūtina 

skolas darba ritmu, daudz laika patērējot ceļā. Pilnvērtīgai sporta stundu un ārpusstundu 

nodarbību organizēšanai ir nepieciešama funkcionāla, izglītības programmu nodrošināšanai 

atbilstoša sporta zāle pie skolas. 

Izglītības iestādes darbību būtiski ietekmē valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam 

un pašvaldības finansējums – pārējie iestādes uzturēšanas izdevumi. Pašvaldība iestādei 

nodrošina nepieciešamo finansējumu neatkarīgi no tās piepildījuma, lai ēkas tiktu pienācīgi 

uzturētas un lai skolēniem nodrošinātu izglītību pēc iespējas tuvu dzīvesvietai. Valsts 

finansējums ir atkarīgs no izglītojamo skaita katrā iestādē, bet tam sarūkot, arī valsts 

mērķdotācija samazinās, un tā lauku skolām ir nepietiekama visā novada pastāvēšanas laikā, 

izglītojamo skaits uz vienu pedagoģisko likmi neatbilst Ministru kabineta (turpmāk MK) 

noteiktajam minimumam. MK noteikumi nosaka, ka finansējumu pašvaldības teritorijā 

noteiktā apjomā drīkst pārdalīt par labu izglītības iestādēm, kurām tas nav pietiekams, taču, 

neraugoties uz to, vairākkārt tas ir bijis nepietiekams pilnvērtīgai iestādes darba 

nodrošināšanai, tāpēc pašvaldība ir bijusi spiesta piešķirt papildus finansējumu arī pedagogu 

atalgojuma nodrošināšanai minimālajā līmenī. Finansējums uz vienu izglītojamo dažādās 

skolās ir ļoti atšķirīgs (7.attēls). Viens no programmas uzdevumiem ir tā sabalansēšana 

samazinot amplitūdu. 



15 

 

7.attēls. Plānotā valsts budžeta mērķdotācija uz 1 izglītojamo 2016. gadā 1 mēnesī 
Avots: pašvaldības dati 
 

 

8.attēls Mēneša izmaksas uz 1 audzēkni novada izglītības iestādēs (uz 01.01.2016.) 
Avots: pašvaldības dati 
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Profesionālās ievirzes izglītība 

Dobeles novadā profesionālās ievirzes izglītības programmas nodrošina trīs skolas: 

Dobeles Mākslas skola, Dobeles Mūzikas skola un Dobeles Sporta skola. Visās trijās skolās 

mācās gan novada bērni, gan audzēkņi no blakus novadiem.  

 

9.attēls Audzēkņu skaits Dobeles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (2009.-

2017. gads) 
Avots: pašvaldības dati 

Dobeles Sporta skolā straujš audzēkņu skaita kāpums ir bijis 2014./2015. gadā, jo tika 

likvidēts Bērnu un jauniešu centrs un skolā parādījās interešu izglītības grupas dambretē. 

Dobeles Sporta skolā interešu izglītības grupās darbojās: 2014./2015. mācību gadā 133 

audzēkņi, 2015./2016. mācību gadā 74 audzēkņi, 2016./2017. mācību gadā 59 audzēkņi.  

Gan Dobeles Mākslas, gan Dobeles Mūzikas skolā audzēkņu skaita svārstības laika 

periodā no 2009. līdz 2016. gadam ir nelielas. Pēc 9.attēla datiem redzams, ka Dobeles 

Mākslas skolā 2016./2017. mācību gadā mācības ir uzsākuši par 22 audzēkņiem mazāk 

salīdzinot ar 2015./2016. mācību gadu. Abās skolās trūkst mācībām piemērotu telpu un tas ir 

viens no iemesliem kādēļ audzēkņu skaits nevar tikt palielināts.  

2016. gada 30. jūnijā parakstīts līgums ar Pētera Avena labdarības fondu "Paaudze" par 

atbalstu Dobeles Mūzikas skolai. Līguma ietvaros fonds apņemas veikt Dobeles Mūzikas 

skolas esošās ēkas pārbūvi un uzcelt jaunbūvi, kurā ir paredzēta koncertzāle, kopīgu sadarbību 

turpinot arī pēc pārbūves darbu pabeigšanas un rekonstruētās skolas ēkas nodošanas 

ekspluatācijā. Saskaņā ar līgumu fonds būvniecības darbos paredz ieguldīt 2 500 000 EUR. 

2016.gada jūlijā ir uzsākti celtniecības darbi, kurus plānot pabeigt divu gadu laikā.  

Projekta mērķi ir: 

1. uzlabot Dobeles Mūzikas skolas audzēkņu un pasniedzēju darba apstākļus atbilstoši 

mūsdienu prasībām; 

2. attīstīt Dobeles Mūzikas skolu kā izglītības iestādi un mūzikas kultūras centru; 

3. veicināt Dobeles Mūzikas skolas atpazīstamību un popularitāti sabiedrībā; 
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4. attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus mūzikas jomā, kā arī nodrošināt padziļinātu 

interešu izglītības iespēju mūzikas jomā Dobeles novada un blakus esošo reģionu 

iedzīvotājiem. 
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Dobeles novada skolās īstenotās vispārējās izglītības programmas 

Analizējot Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē pieejamos datus, redzam, 

ka novada skolas nepārtraukti strādā pie jaunu programmu licencēšanas un ieviešanas savās 

skolās. Taču reģistrs liecina, ka jaunās programmas vairāk vērstas uz izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem. Pieprasījuma pieaugums pēc speciālajām 

programmām saistīts ar izmaiņām valsts izglītības politikā. Ja iepriekšējā plānošanas periodā 

tika ieguldīti ievērojami Eiropas Savienības (turpmāk ES) fondu resursi speciālo skolu 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidei, lai efektīvi realizētu šīs programmas, tad pašreizējā 

politika, kas vērsta uz skolēnu ar speciālam vajadzībām integrēšanu vispārējās izglītības 

iestādēs, rada nepieciešamību pēc papildus finanšu resursiem, kā arī riskus šo programmu 

realizācijas kvalitātei. Iepriekšminētā problēma ir aktuāla arī Dobeles novada izglītības 

sistēmā. 

Tabula Nr. 4 

Novada skolās licencētas izglītības programmas 

Iestādes nosaukums 
Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Annenieku 

pamatskola 

21011111 Pamatizglītības programma 

Bērzupes speciālā 

internātpamatskola 

21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

01015911 Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem 

Bikstu pamatskola 

01011111 Pirmsskolas izglītības programma 

21011111 Pamatizglītības programma 

21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

Dobeles 1.vidusskola 

21011111 Pamatizglītības programma 

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

izglītības programma 

Dobeles 

Amatniecības un 

vispārizglītojošā 

vidusskola 

21011111 Pamatizglītības programma 

23011113 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma 

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011013 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma 

 

31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā 

virziena programma 
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Iestādes nosaukums 
Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

 

Dobeles Kristīgā 

pamatskola 

21011111 Pamatizglītības programma 

21015911 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

21015311 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem 

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

Dobeles sākumskola 

11011111 Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) izglītības 

programma 

11015811 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) izglītības 

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

Dobeles Valsts 

ģimnāzija 

23011111 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma 

31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā 

virziena programma 

31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma 

31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā 

virziena programma 

Gardenes pamatskola 
01011111 Pirmsskolas izglītības programma 

21011111 Pamatizglītības programma 

Krimūnu sākumskola 

01011111 Pirmsskolas izglītības programma 

11011111 Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma 

11015811 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) 

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

Lejasstrazdu 

sākumskola 

01011111 Pirmsskolas izglītības programma 

11011111 Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma 

11015611 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

11015811 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) 

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

Mežinieku 

pamatskola 

21011111 Pamatizglītības programma 

21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

Penkules pamatskola 

01011111 Pirmsskolas izglītības programma 

21011111 Pamatizglītības programma 

21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 
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Iestādes nosaukums 
Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 
Avots: pašvaldības dati  

 

Izglītības piedāvājuma SVID analīze Dobeles novada skolās 

STIPRĀS PUSES 

1. Nodrošināta iespēja izvēlēties skolēnu mācību vajadzībām atbilstošu izglītības iestādi. 

2. Skolas atrodas salīdzinoši tuvu bērnu dzīvesvietai 

3. Tiek piedāvāts plašs, mērķtiecīgi sabalansēts izglītības programmu un interešu 

izglītības piedāvājums skolu tīklā. 

4. Atbilstoši demogrāfiskai situācijai un pieprasījumam pakāpeniski tiek īstenota skolu 

tīkla optimizācijas programma. 

5. Izglītības programmu īstenošanai atbilstoša vide un materiāltehniskais nodrošinājums.  

6. Laba, normatīvo aktu prasībām atbilstoša pedagogu un izglītības iestāžu vadības 

profesionālā kvalifikācija. 

7. Nodrošinātas pedagogu tālākizglītības iespējas - pieredzes apmaiņas pasākumi, 

semināri, metodiskās apvienības. 

8. Izglītības iestāžu personāls ir pietiekami kvalificēts projektu realizācijā.  

9. Nodrošināta skolu un pirmsskolas iestāžu sadarbība bērnu sagatavošanā skolai.  

10. Laba sadarbība starp pašvaldības izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldi un dažādiem 

speciālistiem.  

11. Nodrošināta bezmaksas ēdināšana skolēniem līdz 6.klasei. 

12. Nodrošināti optimāli un rentabli skolēnu pārvadājumi uz izglītības iestādēm.  

13. E-klases nodrošinājums visās skolās. 

14. Pieejami bibliotēku pakalpojumi visās skolās. 

15. Mazaizsargātām, sociāli nelabvēlīgām ģimenēm bērnu izglītošanai tiek nodrošināts 

finansiāls atbalsts. 

16. DJIVC daudzveidīgas aktivitātes bērniem, jauniešiem un ģimenēm; radošās un 

izzinošās nometnes, daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem.  

VĀJĀS PUSES 

1. Nepietiekams telpu nodrošinājums pilnvērtīgai izglītības programmu īstenošanai 

pilsētas skolās - Dobeles Valsts ģimnāzijā, Dobeles 1.vidusskolā, Dobeles Kristīgajā 

pamatskolā, Mākslas skolā. 

2. Augstas ēku uzturēšanas izmaksas un viena izglītojamā izmaksas lauku skolās. 

3. Nepietiekams nodrošinājums ar izglītības iestāžu ar sporta zālēm, esošo sporta 

infrastruktūras objektu tehniskais stāvoklis neatbilst mūsdienu prasībām.  

4. Nepietiekami finanšu resursi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju mācību bāzes 

atjaunošanai. 

5. Nepietiekams un mūsdienu prasībām neatbilstošs nodrošinājums ar dienesta viesnīcu 

DAVV, ģimnāzijai un vidusskolai. 

6. Lielās skolas ir pedagoģiskās mērķdotācijas finansējuma donori mazajām skolām. 
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7. Sabiedriskais transports skolēniem pilnībā nenodrošina piekļuvi kultūras, sporta 

pasākumiem, interešu izglītības un neformālās izglītības pulciņu apmeklēšanai 

pēcpusdienās un vakaros. 

8. Nepietiekams atbalsta personāla trūkums skolās ar izglītojamo skaitu līdz 100. 

9. Pedagogu novecošanās problēma: 34,7% pedagogu ir vecāki par 55 gadiem, vecumā 

līdz 30 gadiem ir tikai 7,45% no visiem novada skolotājiem. 

10. Pedagogu trūkums dabaszinātņu  un eksaktajos priekšmetos. 

11. Nepietiekamas pedagoģiskā personāla prasmes un kompetences informāciju 

tehnoloģiju un svešvalodu jomā. 

12. Nepietiekama karjeras izglītības integrācija mācību un audzināšanas procesā. 

13. Izglītojamo mācību motivācijas pazemināšanās tendence. 

14. Apvienotās klases mazā skolēnu skaita dēļ. 

15. Izteikta sabiedrības noslāņošanās. 

IESPĒJAS 

1. Izglītības iestāžu tīkla tālāka optimizēšana atbilstoši sabalansētai un efektīvai izglītības 

funkcijas realizācijai, stabila pedagogu atalgojuma, labas materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšanai.  

2. Iestāžu vadītāju un pedagogu aktīvāka iesaistīšanās valsts politikas veidošanā par 

izglītības jautājumiem. 

3. Skolu vadītāju un uzņēmēju tikšanās, diskusijas par uzņēmēju pieredzi, vajadzībām un 

skolēnu iespējām kvalitatīvas izglītības iegūšanā. 

4. Interešu izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana. 

5. Karjeras izglītības lomas pastiprināšana un pilnveidošana skolās. 

6. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana lauku skolās.  

7. Starpinstitucionālās sadarbības pilnveidošana skolēnu problēmsituāciju risināšanā. 

8. Palielināt investīciju ieguldījumus izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanai, 

infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes, dabaszinātņu, matemātikas, informātikas 

mācību priekšmetu kabinetu aprīkošanai.  

9. Piesaistīt jaunus pedagoģiskos darbiniekus. 

10. Aktualizēt darbu ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

11. Atbalsta personāla darbības efektivitātes paaugstināšana. 

12. Aktualizēt skolas sadarbību ar vecākiem, paaugstinot bērnu mācību motivāciju, 

veidojot prasmi uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, rīcību un sekām. 

DRAUDI 

1. Turpinoties demogrāfiskajai krīzei, samazināsies izglītojamo skaits novadā. Negatīva 

iekšējās migrācijas procesu un valsts ekonomiskās situācijas ietekme uz iedzīvotāju 

skaitu novadā. 

2. Pieaugoša tendence vecāku izvēlei savus bērnus izglītot (arī pamata un vispārējās 

vidējās izglītības programmās) ārpus Dobeles novada. 

3. Izglītībai piešķirtā valsts finansējuma apjoma neprognozējamība, izglītības politikas 

biežās izmaiņas kontekstā ar valdību maiņu. 

4. Pēctecības trūkums valsts politikā izglītības jomā. 

5. Pašvaldības ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās un finansēšanas iespēju 

samazināšanās. 

6. Investīciju pieejamības samazināšanās. 
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7. Kvalitatīva pedagoģiskā personāla aizplūšana uz pilsētām un citiem novadiem, kur 

lielāka darba alga. 

8. Problēmas ar likvidēto izglītības iestāžu ēku un teritoriju apsaimniekošanu.  

9. Sabiedrībā mazinās apziņa un izpratne par bērnu un vecāku savstarpējiem 

pienākumiem un tiesībām. 

10. Sabiedrības atsvešinātība un izpratnes trūkums par izglītības problēmām kopumā, tai 

skaitā vecāku atbildība par bērnu izglītību un sadarbību ar izglītības personālu. 
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Dobeles novada izglītības iestāžu optimizācijas plāns 2016.-2020.gadam 

Skolu ēku neracionāla izmantošana rada nelietderīgu pašvaldības naudas resursu 

izlietojumu, kurus varētu izmantot optimāli noslogoto skolu materiālās bāzes uzlabošanai. Tas 

arī ir viens no svarīgiem argumentiem skolu tīkla optimizācijai. 

Ņemot vērā izglītojamo skaitu novadā, jāmeklē un jāīsteno piemērotākais risinājums 

racionālai un lietderīgai resursu izmantošanai vienlaicīgi saglabājot pieejamu un kvalitatīvu 

izglītības piedāvājumu. 

Novada izglītības iestāžu tīkla optimizācija tiek plānota un veikta ar mērķi izveidot 

ilgtermiņā darboties spējīgu vispārizglītojošo skolu tīklu, kas spēj nodrošināt kvalitatīvu, 

konkurētspējīgu un pieejamu izglītību, paredzot resursu racionālu izmantošanu, kā arī ņemot 

vērā lauku izglītības iestāžu īpašo nozīmīgumu novada attīstībā. 

Skolu tīkla optimizācijas galvenie uzdevumi: 

 ņemot vērā ilgtermiņa izglītojamo prognozi kvalitatīvi un racionāli sakārtot 

izglītības iestāžu tīklu, optimizēt un uzlabot iestāžu infrastruktūru, nodrošināt 

kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi;  

 paaugstināt izglītības kvalitāti, attīstot pedagoģiskā personāla resursus, saglabāt 

optimālu izglītības pieejamību un sasniedzamību. 

Novada izglītības sistēmas optimizācija ar ES fondu līdzekļu piesaistīšanu ir vērsta uz 

izglītības kvalitātes un pieejamības ilgtspēju apstākļos, kad būtiski samazinās skolēnu skaits 

un līdz ar to arī izglītībai pieejamais valsts finansējums. Savlaicīgi neveicot izglītības sistēmas 

optimizācijas pasākumus, pieaug risks, ka novads jau paredzamā nākotnē nespēs pildīt ar 

likumu noteiktās funkcijas izglītības nodrošināšanā, jo valsts piešķirtā mērķdotācija ir atkarīga 

no izglītojamo skaita, tāpat kā kontekstā ar finansiālo situāciju valstī, pašvaldībai pieejamie 

budžeta līdzekļi izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai pieaug ļoti lēni. Tomēr kopumā, 

programmā paredzētie pasākumi ir pietiekami, lai nodrošinātu atbilstošu izglītības sistēmas 

darbību novadā un būtiskas izmaiņas plānošanas periodā nebūtu nepieciešamas. Lai veidotu 

ilgtermiņa izglītības politiku, atbilstoši izmaiņām valsts izglītības politikā, būs nepieciešama 

šīs programmas aktualizācija. 

 

Iestādes 

nosaukums 
Veicamais pasākums Finanšu avots 

Ieviešanas 

laiks 

Izglītības 

pārvalde 

Datu analīze par izglītības iestāžu 

piepildījumu, pieejamību un izmaksu 

efektivitāti novada izglītības iestādēs 

Pašvaldības 

budžets 

Pastāvīgi, līdz 

2020.gadam 

Dobeles Valsts 

ģimnāzija, 

Dobeles 

1.vidusskola 

Mācību korpusa būvniecība un 

aprīkošana STEM mācību 

priekšmetu īstenošanai un reģionālā 

metodiskā un pedagogu 

tālākizglītības centra darbības 

nodrošināšanai. 

Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās 

ēkas telpu atjaunošana. 

ES fondu 

finansējums 

–SAM 8.1.2. 

Līdz 

2020.gadam 

Dobeles Valsts 

ģimnāzija, 

Dobeles 1.vidusskola,  

Dobeles novada izglītības iestāžu 

dienesta viesnīcas būvniecība un 

aprīkošana 

ES fondu 

finansējums –

SAM 8.1.2. 

Līdz 

2020.gadam 

Dobeles sākumskola 
Iestādes reorganizācija, apvienojot to 

ar Dobeles Kristīgo pamatskolu un 

Pašvaldības 

budžets 

2018.gada 

1.septembris 
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Iestādes 

nosaukums 
Veicamais pasākums Finanšu avots 

Ieviešanas 

laiks 

izveidojot jaunu vispārējās izglītības 

iestādi “Dobeles novada 

Sākumskola” pamatizglītības pirmā 

posma (1.-6.klase) programmas 

īstenošanai Dainu ielā 8, Dobelē, 

Dobeles novadā, LV-3701 

Dobeles Kristīgā 

pamatskola 

Iestādes reorganizācija, apvienojot 

to ar Dobeles sākumskolu un 

izveidojot jaunu vispārējās izglītības 

iestādi “Dobeles novada 

Sākumskola” pamatizglītības pirmā 

posma (1.-6.klase) programmas 

īstenošanai Dainu ielā 8, Dobelē, 

Dobeles novadā, LV-3701 

Pašvaldības 

budžets 

2018.gada 

1.septembris 

Dobeles novada 

Sākumskola 
Sākumskolas iekštelpu pārbūve 

ES fondu 

finansējums 

–SAM 8.1.2. 

Līdz 

2020.gadam 

Dobeles novada 

Sākumskola 
Sporta zāles būvniecība Dainu ielā 8, 

Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701 

Pašvaldības 

budžets 

Līdz 

2020.gadam 

PII „Naudīte” Slēgt 2017.gadā  
Līdz 2017.gada 

1.jūnijam 

Dobeles Amatniecības 

un vispārizglītojošā 

vidusskola 

Uzņemšanas vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli orientētā 

virziena programmas (kods: 

31014011) 10.klasē pārtraukšana 

nav 

nepieciešams 
Ar 01.09.2016. 

Dobeles 1.vidusskola 
Izglītojamo uzņemšana no 

reorganizētajām izglītības iestādēm 

Pašvaldības 

budžets 
Ar 01.09.2016 

Dobeles 1.vidusskola, 

Dobeles Amatniecības 

un vispārizglītojošā 

vidusskola, Dobeles 

Valsts ģimnāzija, 

Dobeles Sporta skola 

Stadiona pārbūve 

ES fondi un 

pašvaldības 

budžets 

Līdz 

2020.gadam 

Dobeles 1.vidusskola, 

Dobeles Valsts 

ģimnāzija 

Mājturības kabinetu modernizācija 

abu skolu vajadzībām 

Pašvaldības 

budžets 
Līdz 

2020.gadam 

Dobeles 1.vidusskola, 

Dobeles Valsts 

ģimnāzija 

Vienota ēdināšanas bloka projekta 

izstrāde un īstenošana 

Pašvaldības 

budžets 

Līdz 

2020.gadam 

Dobeles Mākslas skola 
Skolas pārcelšanās uz ēku Skolas 

ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 

LV-3701 

Pašvaldības 

budžets 

2018.gada 

1.septembris 

Dobeles Jaunatnes 

iniciatīvu un veselības 

centrs 

Ēkas E.Francmaņa ielā 2, Dobelē, 

Dobeles novadā, LV-3701, 

energoefektivitātes un 

modernizācijas projekta izstrāde un 

īstenošana 

ES fondi un 

pašvaldības 

budžets 

Līdz 

2020.gadam 

Dobeles Mūzikas skola Piebūves celtniecība, esošās ēkas P.Avena fonda Līdz 
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Iestādes 

nosaukums 
Veicamais pasākums Finanšu avots 

Ieviešanas 

laiks 

kapitālais remonts finansējums; 

pašvaldības 

budžets 

2019.gadam 

 

Optimizācijas plāna sekmīgas izpildes rezultātā tiks nodrošināts, ka līdz 2018. gada 1. 

septembrim četras Dobeles novada izglītības iestādes kvalificēsies atbilstoši Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi" kritērijiem. 

Reorganizācijas rezultātā tiks apvienotas divas skolas – Dobeles sākumskola (1.-

4.klase) un Dobeles Kristīgā pamatskola (1.-9.klase) un izveidota viena Dobeles sākumskola 

(1.-6.klase), visiem 7.-9.klašu skolēniem tiks piedāvātas vietas Dobeles 1.vidusskolā. 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā ar 2016. gada 1. septembri 

tiek pārtraukta skolēnu uzņemšana 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā klātienē, 

bet skola joprojām saglabās integrētās izglītības iestādes statusu. Skolēniem tiek piedāvātas 

vietas Dobeles 1.vidusskolas 10.klasē.  

Ir paredzams, ka  abu iepriekš minēto darbību rezultātā, skolēnu skaits Dobeles 

1.vidusskolas 7.-12. klasē līdz 2018. gada 1. septembrim sasniegs 320-340.  

 

Prognozes 
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Annenieku pamatskola 72 71 70 70 73 73 75 75 75 75 

Bikstu pamatskola 82 82 70 70 73 73 75 75 75 75 

Dobeles 1.vidusskola 680 735 747 747 747 876 880 880 885 885 

Dobeles DAVV(vispārizglītojošās 

programmas.(klātiene+neklātiene)) 

172 193 184 174 162 150 150 160 160 160 

Dobeles DAVV (profesionālā izglītība) 283 252 228 220 220 215 215 215 220 220 

Dobeles Kristīgā pamatskola 221 222 228 228 229 - - - - - 

Dobeles sākumskola 128 125 140 135 140 - - - - - 

Dobeles novada Sākumskola - - - - - 273 273 280 280 285 

Dobeles Valsts ģimnāzija 352 355 342 342 345 345 350 350 355 355 

Gardenes pamatskola 126 124 112 112 112 112 115 115 115 115 

Krimūnu pamatskola/sākumskola no 

2015.gada 

73 51 45 45 44 44 45 45 45 50 

Lejasstrazdu pamatskola/ sākumskola no 

2015.gada 

69 47 52 52 52 52 53 55 55 55 

Mežinieku pamatskola 107 99 94 94 94 94 94 95 95 95 

Naudītes pamatskola 38 - - - - - - - - - 
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Penkules pamatskola 79 86 86 86 85 85 85 85 85 86 

Bērzupes speciālā internātpamatskola. 71 68 53 53 53 54 55 55 55 55 

KOPĀ (vispārējā izgl.) 2270 2258 2223 2208 2209 2231 2250 2270 2280 2291 

KOPĀ  2553 2510 2451 2428 2429 2446 2465 2485 2500 2511 

*- provizoriskais skolēnu skaits Dobeles novada izglītības iestādēs 


