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DOBELES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 

Būtisks pašvaldības gada darba rādītājs ir pašvaldības gada budžets. 2015.gada 

budžets bija apliecinājums tam, ka Dobeles novadā ir stabilitāte.  

2015.gadā galvenās visa novada, tajā skaitā pagastu un pašvaldības iestāžu un 

uzņēmumu vajadzības tika nodrošinātas tā finansējuma apjomā, kas pašvaldībai bija 

pieejams, un mēs varējām sekmīgi pildīt visus pašvaldības uzdevumus, pietiekošā kvalitātē 

un apjomā sniegt pakalpojumus, kas nepieciešami mūsu iedzīvotājiem.  

2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, budžeta ieņēmumi palielinājās par 1,01%. 

Lielāko daļu – 59,1% - no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veidoja nodokļu ieņēmumi 

(iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis), kas, 

salīdzinot ar 2014.gadu, pieauga par 3,97%.  

Eiropas fondu finansējums 2015.gadā sastādīja 458 754 EUR, kas ir 2,07% no 

kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2014.gadu, piesaistītais finansējums bija 

samazinājies par 1 076 182 EUR vai 29,89%.  

2015.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 

1001 EUR, kas ir par 25 EUR vairāk nekā 2014.gadā (976 EUR). 

Kopumā 2015.gadā finanšu līdzekļi izlietoti par 3,99% mazāk nekā 2014.gadā, tomēr 

līdzekļu bija pietiekami, lai nodrošinātu sekmīgu novada iestāžu darbību, plānoto pasākumu, 

programmu un projektu realizāciju. Vērtējot izdevumu struktūru nozaru griezumā, jāatzīmē, 

ka lielākā pamatbudžeta izdevumu daļa – 57,91% - tika izlietota izglītības funkciju 

nodrošināšanai. 

Izdevumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 2015.gadā bija 903 EUR, kas ir par 

21 EUR mazāk nekā 2014.gadā (924 EUR).  

2015.gadā pašvaldība veiksmīgi pabeidza iesākto projektu realizāciju, kā arī tika 

uzsākti daži jauni projekti infrastruktūras sakārtošanai un attīstīšanai. Lai nodrošinātu 

līdzekļu pieejamību projektu realizācijai, tika ņemti kredīti Valsts kasē. Kopējās pašvaldības 

saistības 2015.gada beigās bija 9 011 557 EUR.  

Speciālā budžeta ieņēmumi (dabas resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļu fondam) 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinājās par 12,43%. 

Speciālā budžeta līdzekļi tika izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai un remontam, kā arī atkritumu 

apsaimniekošanai novada teritorijā. 

Pašvaldība strādā savu iedzīvotāju labā un dara visu iespējamo, lai veicinātu cilvēku 

vēlmi pastāvīgi dzīvot, strādāt un saņemt visplašākā spektra pakalpojumus Dobeles novadā.  

Dobeles novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

datiem uz 01.01.2016. bija 22 173. Diemžēl tas gadu no gada samazinās. Straujāks 

samazinājums pēdējo trīs gadu periodā bija vērojams 2013.gadā (-2,35%) (salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata gadu), bet mazākās iedzīvotāju skaita izmaiņas bija 2015.gadā (-1,70%). 

Pozitīvs rādītājs pārskata gadā bija tas, ka, salīdzinot ar 2014.gadu, ir samazinājies 

miršanas reģistru skaits (-31) un palielinājies dzimšanas reģistru skaits (+30), tādējādi 

starpībai starp abu veidu reģistriem sarūkot līdz 15. Laulības reģistri ar katru gadu novada 

Dzimtsarakstu nodaļā pieaug, un 2015.gadā to skaits sasniedza 141. 

Liela loma cilvēku piesaistē kādam reģionam un novadam ir ekonomiskajai situācijai 

ne tikai Latvijā kopumā, bet arī konkrētajā novadā. Viens no būtiskākajiem ekonomiskās 

situācijas rādītājiem ir bezdarba līmenis. Stabilizējoties ekonomiskajai situācijai, bezdarba 

līmenis pakāpeniski samazinās. Ja 2012.gada sākumā Dobeles novadā tas bija 11,3%, tad 

2015.gada sākumā 9,0%, bet 2015.gada beigās - 7,2%, kas ir par 1,5 procentpunktiem mazāk 

nekā Zemgalē (8,7%) vai valstī kopumā (8,7%). 

Līdz ar bezdarba samazināšanos ievērojami ir samazinājies arī pabalsta saņēmēju 
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skaits un attiecīgi arī pabalstos izmaksāto līdzekļu apjoms, kas 2015.gadā bija 296 804 EUR. 

Salīdzinot ar 2014.gadu, tas samazinājies par 35,88%; salīdzinot ar 2010.gadu - par 66,72%. 

Sociālo pabalstu saņēmušo personu skaits, salīdzinot ar 2014.gadu, ir palielinājies tikai divos 

pabalstu veidos: ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (par 35), kā arī bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un pabalsts 

audžuģimenēm (par 8). 

Savukārt sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits laika periodā no 2010.gada līdz 

2015.gadam ir palielinājies, un 2015.gadā tas sasniedza 60, taču jāatzīmē, ka pēdējo četru 

gadu laikā (kopš 2012.gada) pakalpojumu saņēmēju skaits nav krasi mainījies. 

Viens no nozīmīgākajiem pašvaldības uzdevumiem ir komunālās saimniecības 

pakalpojumu nodrošināšana novada iedzīvotājiem, tajā skaitā ūdens un kanalizācijas, 

siltumapgādes, ielu un ceļu uzturēšanas, apzaļumošanas u.c. pakalpojumu nodrošināšana un 

attīstība, ko veic pašvaldības kapitālsabiedrības. 

2015.gadā Dobeles novada pašvaldībai bija 100% līdzdalība septiņās radniecīgajās 

kapitālsabiedrībās. Kopējā pamatkapitāla vērtība gan 2015.gada 1.janvārī, gan gadu 

noslēdzot - 2015.gada 31.decembrī - bija 12 961 194 EUR. Kapitāldaļu palielinājums vai 

samazinājums 2015.gada laikā netika reģistrēts. 2010.gada 13.jūlijā tika pieņemts Dobeles 

novada domes lēmums Nr.181/11 par SIA „Zebrenes nami” darbības izbeigšanu, uz ko 

pamatojoties notiek likvidācijas process. 

Pašvaldība turpināja finansēt kapitālsabiedrības pašvaldības deleģēto funkciju 

veikšanai, lai nodrošinātu sabiedriskos pakalpojumus, lai novada vide būtu sakopta, lai 

katram iedzīvotājam viņa dzīvesvieta būtu ērta, un pakalpojumi - pieejami. 

Vēl viens būtisks pašvaldības uzdevums ir izglītības pakalpojumu nodrošināšana. 

Diemžēl izglītības jomu skar jutīgā demogrāfiskā problēma – skolēnu skaita samazināšanās. 

2015.gada 1.septembrī Dobeles novada vispārizglītojošajās skolās mācījās 2635 

izglītojamie, kas ir par 2,6% mazāk nekā 2014.gada 1.septembrī (2706). 

Profesionālajās izglītības programmās mācības uzsāka 247 izglītojamie, jeb par 

19,5% mazāk nekā 2014.gada 1.septembrī (307). 

Vien Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2015.gada 1.septembrī nebija 

vērojams bērnu skaita samazinājums. Uz šo datumu tika reģistrēti 843 bērni, kas ir par 1 

bērnu vairāk nekā 2014.gadā.  

Neskatoties uz nestabilo demogrāfisko stāvokli, pašvaldība neatlaidīgi rūpējas par 

izglītības kvalitātes un skolu vides uzlabošanu visās novada izglītības iestādēs.  

2015.gadā mācību iestādēs ir realizēti vairāki nozīmīgi remontdarbu projekti. 

Lielākais no tiem bija Bikstu pamatskolas jumta seguma nomaiņa. Kopējās projekta 

izmaksas bija 85,6 tūkstoši EUR. Jumta siltināšanas darbi tika veikti pirmsskolas izglītības 

iestādē (PII) “Auriņš”. PII “Jāņtārpiņš” pagrabstāva līmenī tika nomainītas aukstā un karstā 

ūdens pievadcaurules un to mezgli. Atbilstoši plānotajam arī citās izglītības iestādēs veikti 

dažādi remontdarbi – telpu kosmētiskie remonti, elektroinstalācijas, aukstā ūdens padeves 

tīklu, ventilācijas sistēmu remontdarbi, uzstādīti zibens novedēji. Kopā novada izglītības 

iestāžu remontiem tika izlietoti 346,9 tūkstoši EUR. 

Pārskata periodā brīvpusdienas joprojām saņēma visi skolēni līdz 6. klasei. 

Arī skolēnu pārvadājumus pašvaldība nodrošināja par budžeta līdzekļiem, šim 

mērķim izlietojot 155,4 tūkstošus EUR (tajā skaitā mācību ekskursijām). Pašvaldības 

teritorijā skolēnu pārvadāšanai tika izmantoti šim nolūkam iegādātie skolēnu autobusi, kas 

apkalpoja Penkules, Annenieku un Mežinieku pamatskolas. Ceturtais autobuss ir piesaistīts 

Dobeles Sporta skolai un nodrošina izbraukumus uz dažādām sacensībām. Skolēni 

nokļūšanai uz Dobeles novada izglītības iestādēm izmantoja arī sabiedrisko transportu, 

norēķinos par braucieniem izmantojot e-talonu. Pārskata periodā e-talonus lietoja 597 

skolēni. 
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No 2015.gada 6.–12.jūlijam 351 Dobeles novada skolēnam bija iespēja piedalīties XI 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Svētku norises laikā “koru karos” 

piedalījās trīs kori no Dobeles izglītības iestādēm, katrs savā kategorijā. 5 – 9.klašu grupā 

Dobeles 1. vidusskolas koris “Varavīksnēni” saņēma Sudraba diplomu, savukārt abi pārējie 

kori - Dobeles Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Sadziedis” un Dobeles Mūzikas skolas zēnu 

koris – saņēma Zelta diplomu, kas ir ļoti augsts novērtējums, ja zināms, ka koru skatē 

pavisam piedalījās 73 labākie Latvijas skolu kori. 

Lai stiprinātu iedzīvotāju piederības izjūtu, interesi un vēlmi arī brīvo laiku pavadīt 

savā novadā, Dobeles novada pašvaldība gādā par kultūras un sporta dzīves organizēšanu un 

dažādošanu.  

Dobeles novada kultūras un tautas namu, sporta iestāžu un pārvaldes organizēto 

kultūras un sporta pasākumu klāsts 2015.gadā tika plānots un īstenots, ievērojot iedzīvotāju 

pieprasījumu un intereses.  

Lielākie novada pasākumi tradicionāli tika veidoti pēc gadalaiku principa – četri 

pasākumi ar sezonai atbilstošu saturu un tematiku. Jūnija sākumā, kad Dobelē zied ceriņi, 

notika novada svētki “Lai skan Dobeles novads!”, augustā - Senās pils svētki, oktobrī - 

Ābolu svētki, decembrī - Sniegavīru saiets.  

Papildus tradicionālajiem pasākumiem Kultūras un sporta pārvaldes struktūrvienības 

veido koncertu, atpūtas vakaru, izrāžu, izstāžu, radošo darbnīcu, kā arī bibliotēku un muzeja 

programmu piedāvājumu. 

Runājot par pašvaldības ieguldījumu sporta jomā, jāatzīmē, ka 2015.gadā tradicionāli 

tika rīkotas novada sporta spēles deviņos sporta veidos: basketbolā, volejbolā, futbolā, 

peldēšanā, dambretē, šahā, novusā, galda tenisā un orientēšanās sportā.  

Ievērojamu atbalstu dotāciju veidā pašvaldība sniedz vīriešu un sieviešu handbola 

komandām un sporta klubu rīkotajām tradicionālajām sacensībām. Pašvaldība ir noteikusi 

savu sporta bāzu bezmaksas izmantošanas limitus novada sportistu treniņu un sacensību 

rīkošanai, kā arī algo fiziskās sagatavotības treneri. 

Sporta klubi sadarbībā ar Kultūras un sporta pārvaldi un sporta veidu federācijām ir 

sarīkojuši Dobeles novadā Latvijas čempionātus vai to posmus motokrosā, triatlonā, šaušanā, 

svarcelšanā, riteņbraukšanā un spēka sportā.  

2015.gadā Sporta centra šautuvē jau piekto reizi notika starptautiskas sacensības - 

Ilgoņa Freimaņa kausa izcīņa šaušanā, kurā piedalījās sešu valstu komandas. 

Pagājušajā gadā Dobeles Sporta centrā regulāri notika Pasaules un Eiropas 

čempionātu kvalifikācijas spēles handbolā, kā arī regulārās Latvijas čempionāta spēles 

virslīgā vīriešiem un sievietēm un 1. līgā vīriešiem. 

Sporta centrs nodrošina telpas vietējās nozīmes sacensībām, kā arī vispārējās 

izglītības iestāžu un Sporta skolas mācību un treniņu procesam un sacensībām. Sporta centra 

pārziņā ir arī skeitparks un stadions. Tiek kopts un uzturēts kārtībā futbola laukums.  

2015.gadā novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas 

naudas balvas par kopējo summu 8625,00 EUR. 

Par domes un pašvaldības darbu, pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem 

noteikumiem, novadā īstenotajiem projektiem un pasākumiem iedzīvotāji var uzzināt 

laikraksta „Zemgale” pielikumā - pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā „Dobeles 

Novada Ziņas”, ko interesenti saņem bez maksas.  

Pašvaldības portālā www.dobele.lv regulāri tiek publicēta informācija par pašvaldības 

darbu un aktualitātēm. Caur interneta portālu iedzīvotāji var uzdot jautājumus, izteikt savus 

ierosinājumus un viedokli. 2015.gadā šī iespēja tika izmantota tikai 25 reizes. Mājaslapas 

unikālie apmeklējumi sasniedza 84 366 reizes. Vislielākā interese nemainīgi bija par šādām 

nodaļām: Pašvaldība, Pasākumi, Viesiem un Iepirkumi. 

Domes un komiteju sēdes ir atklātas, tās var apmeklēt ikviens iedzīvotājs, tomēr 

http://www.dobele.lv/
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iedzīvotāju interese nav bijusi liela. 2015.gadā bija 19 Domes sēžu apmeklējumi, bet 

komiteju sēdēs – 77. Iedzīvotāju intereses pārsvarā bija saistītas ar sev personīgi svarīgu, 

konkrētu jautājumu risināšanu. 

Aizvadītajā periodā pašvaldība tradicionāli organizēja ikgadējo tikšanos ar novada 

uzņēmējiem, kuras laikā tika apspriestas svarīgākās novada aktualitātes, uzklausītas 

uzņēmēju vēlmes un ieteikumi.  

Nevalstisko organizāciju biedri aktīvi rakstīja projektu pieteikumus un pretendēja uz 

pašvaldības finansiālo atbalstu, lai realizētu plašākam sabiedrības lokam aktuālus projektus. 

2015.gadā pašvaldība atbalstīja 142 projektus šādās jomās: sociālajā (32), kultūrā (36), 

sportā (57), bērnu vasaras nometņu rīkošanā (8), jauniešu un jaunatnes biedrību darbā (9). 

Pārskata periodā tika nodrošināta „Dobeles novada attīstības programmas 2014.-

2020. gadam” un „Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam” 

ieviešana un izstrādāts uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu. 

Aizvadītajā gadā pašvaldības budžetā veidojās uzkrājums, un tas palīdzēs veikt 

nepieciešamās funkcijas arī turpmāk. Saprātīga attieksme pret finanšu līdzekļiem ir 

ilgtermiņa risinājums. Nav pieļaujams iztērēt pilnīgi visus pieejamos resursus, ir jādzīvo kā 

saprātīgiem saimniekiem. Uz šādu pieeju ir orientēti visu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu 

vadītāji un speciālisti. Ir jādomā par ilgtspējīgu attīstību - kā mēs novadā dzīvosim ne tikai 

šogad, bet arī pēc gada, trim vai pieciem gadiem. 

Gribu izteikt pateicību visiem pašvaldības darbiniekiem, novada uzņēmējiem un 

iedzīvotājiem par izpratni, atbalstu un ieguldījumu novada attīstībā. Mūsu darba mēraukla ir 

iedzīvotāju labklājība. Darbosimies arī turpmāk visi kopā sava novada, savas ģimenes, savas 

valsts attīstībai! 

 

 

 

Dobeles novada domes priekšsēdētājs     Andrejs Spridzāns 
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1. DOBELES NOVADA RAKSTUROJUMS 

Dobeles novada administratīvajā teritorijā ietilpst Dobeles pilsēta un 10 pagasti: 

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un 

Zebrenes pagasts. Novada kopējā platība ir 889,79 km
2
, no kuriem 0,9% aizņem 

administratīvais centrs – Dobeles pilsēta un pārējo teritoriju – 99,1% - novada pagasti. 

 

 
1.att. Dobeles novada teritorijas struktūra 

1.1. Iedzīvotāju skaits 

Dobeles novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar PMLP datiem ir 22 173 (uz 

01.01.2016.). 

1.tabula 

Iedzīvotāju skaits Dobeles novadā 2012.-2015.gads 

Administratīvā 

vienība 

01.01.2013. 01.01.2014. 01.01.2015. 01.01.2016. 

Skaits Skaits 

izmaiņas % 

pret 

2013.gadu Skaits 

izmaiņas 

% pret 

2014.gadu Skaits 

izmaiņas 

% pret 

2015.gadu 

Dobeles pils. 10771 10540 -2.14 10348 -1.82 10113 -2.27 

Annenieku pag. 1035 1003 -3.09 967 -3.59 942 -2.59 

Auru pag. 3329 3225 -3.12 3210 -0.47 3184 -0.81 

Bērzes pag. 1895 1885 -0.53 1878 -0.37 1847 -1.65 

Bikstu pag. 1007 989 -1.79 947 -4.25 943 -0.42 

Dobeles pag. 899 864 -3.89 825 -4.51 835 1.21 

Jaunbērzes pag. 1082 1052 -2.77 1034 -1.71 1015 -1.84 

Krimūnu pag. 1186 1164 -1.85 1141 -1.98 1134 -0.61 

 Naudītes pag. 783 770 -1.66 761 -1.17 753 -1.05 

Penkules pag. 1002 965 -3.69 941 -2.49 925 -1.70 

Zebrenes pag. 543 523 -3.68 505 -3.44 482 -4.55 

Dobeles novads 23 532 22980 -2.35 22557 -1.84 22173 -1.70 

Avots: PMLP 

 

Dobeles novadā iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās. Straujāks samazinājums 

pēdējo trīs gadu periodā bija vērojams 2013.gadā (-2,35%), salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 
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gadu), mazākās iedzīvotāju skaita izmaiņas bijušas 2015.gadā (-1,70%). 2015.gadā Dobeles 

pagastā iedzīvotāju skaits pieaudzis (1,21%), pārējās Dobeles novada teritoriālajās vienībās 

ir bijis iedzīvotāju skaita samazinājums, vislielākais – Zebrenes pagastā (-4,55%) Annenieku 

pagastā (-2,59%) un Dobeles pilsētā (-2,27%), savukārt, vismazākais iedzīvotāju skaita 

samazinājums ir vērojams Bikstu pagastā (-0,42%), Krimūnu pagastā (-0,61%) un Auru 

pagastā (-0,81%). 

1.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra 

Laika periodā no 2013.gada ar katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits līdz 

darbaspējas vecumam un darbaspējas vecumā. 2015.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu un 

2014.gadu, ir palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri ir pēc darbaspējas vecuma.  

2.att. Iedzīvotāju vecuma struktūras (%) dinamika Dobeles novadā no 2011.-2014.gadam 
Avots: PMLP 

 

Demogrāfiskā slodze ir rādītājs, kas raksturo bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju 

attiecību pret darbaspējas vecuma iedzīvotājiem. Dobeles novadā, līdzīgi kā citviet Latvijā, 

demogrāfiskās slodzes rādītājs laika periodā no 2012. līdz 2016.gadam palielinās, izņemot 

2013.gadu, kad tas bija nedaudz samazinājies. Ja 2012.gadā novadā demogrāfiskās slodzes 

rādītājs bija 518, tad 2015.gadā tas ir palielinājies līdz 540. 

1.3. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Valstī kopumā dzīvo 59,90% latviešu. 2015.gada laikā Dobeles novadā ir 

samazinājies iedzīvotāju skaits kopumā, taču tāpat kā visus citus gadus, ir samērā liels 

latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars (74,31%) 

 

 
3.att. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
Avots: PMLP 
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1.4. Nodarbinātība 

Bezdarba līmenis Dobeles novadā laikā no 2012.gada līdz 2015.gadam ir pakāpeniski 

samazinājies. Ar katru gadu bezdarba līmenis novadā nedaudz samazinās. Ja 2012.gada 

sākumā tas bija 11,3%, tad 2015.gada sākumā jau 9,0%, bet 2015.gada oktobrī 6,7%. 

2015.gada beigās novadā bezdarba līmenis bija 7,2%, kas ir par 1,5 procentpunktiem mazāk 

nekā Zemgalē (8,7%) un valstī kopā (8,7%).  

 
4.att. Bezdarba līmenis Dobeles novadā, % (2012.-2015.gads) 
Avots: NVA 

 

Tā kā bezdarba līmenis ir viens no ekonomiskās situācijas indikatoriem, tad, kā 

redzams 4.attēlā, stabilizējoties ekonomiskajai situācijai, bezdarba līmenis pakāpeniski 

samazinās. 
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2. DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Pašvaldības juridiskā adrese Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Nodokļu maksātāja Nr. 90009115092 

Novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns 

Novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

Guntis Safranovičs 

Pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks 

Pašvaldības izpilddirektora 

vietnieks 

Gunārs Kurlovičs 

Tīmekļa vietne www.dobele.lv  

Elektroniskā pasta adrese apic@dobele.lv  

Dobeles novada pašvaldība ir Dobeles novada pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības – domes, pašvaldības izveidoto institūciju, iestāžu un pašvaldības 

kapitālsabiedrību starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā „Par 

pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses. 

Dobeles novada domes un pašvaldības administrācijas struktūru skatīt pielikumā 

Nr.1. 

2.1. Dobeles novada dome 

Dobeles novada pašvaldībā lēmējvara ir Dobeles novada domei. Dome esošajā 

sastāvā ir ievēlēta 2013.gada jūnijā, tās sastāvā ir 17 deputāti, kas pārstāv četras politiskās 

partijas:  
Andrejs Spridzāns Domes priekšsēdētājs Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Guntis Safranovičs Domes priekšsēdētāja vietnieks Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Ziedonis Bergs Domes deputāts Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Aldis Cīrulis Domes deputāts  Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Sarmīte Dude Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Viktors Eihmanis Domes deputāts Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Edīte Kaufmane Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Sarmīte Lucaua Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Agita Jansone Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Kaspars Ļaksa Domes deputāts Vienotība (V) 

Edgars Laimiņš Domes deputāts Vienotība (V) 

Viesturs Reinfelds Domes deputāts Vienotība (V) 

Ivars Cimermanis Domes deputāts Vienotība (V) 

Imants Auders Domes deputāts Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - 

"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL -

TB/LNNK 

Edgars Gaigalis Domes deputāts Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - 

"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL -

TB/LNNK 

Ivars Stanga Domes deputāts Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - 

"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL -

TB/LNNK 

Ivars Piruška Domes deputāts Saskaņas centrs (SC) 

 

http://www.dobele.lv/
mailto:apic@dobele.lv
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Ievēlēto domes deputātu sastāvs 2015.gadā nav mainījies. 

Dobeles novada domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, 

ceturtdienā. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. Dobeles novada 

domes sēdes ir atklātas. 

2015.gadā ir notikušas 14 domes sēdes, kurās pieņemti 330 lēmumi. 

Dobeles novada domē darbojas četras pastāvīgas komitejas: 

1) Finanšu un budžeta komiteja, priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, priekšsēdētāja 

vietnieks Guntis Safranovičs, komitejas locekļi: Viktors Eihmanis, Aldis Cīrulis, 

Kaspars Ļaksa, Edgars Laimiņš, Ivars Stanga, Ivars Piruška, Ziedonis Bergs; 

2) Sociālā komiteja, priekšsēdētājs Kaspars Ļaksa, priekšsēdētāja vietnieks Edgars 

Gaigalis, komitejas locekļi: Viesturs Reinfelds, Guntis Safranovičs, Sarmīte 

Dude, Sarmīte Lucaua, Agita Jansone; 

3) Tautsaimniecības un attīstības komiteja, priekšsēdētājs Viktors Eihmanis, 

priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš, komitejas locekļi: Imants Auders, Ivars 

Stanga, Ivars Cimermanis, Andrejs Spridzāns, Edīte Kaufmane, Ziedonis Bergs; 

4) Izglītības, kultūras un sporta komiteja, priekšsēdētājs Viesturs Reinfelds, 

priekšsēdētāja vietnieks  Aldis Cīrulis, komitejas locekļi: Edgars Gaigalis, Ivars 

Cimermanis, Edīte Kaufmane, Sarmīte Dude, Guntis Safranovičs, Agita Jansone. 

  Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs, ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

2.2. Pašvaldības administrācijas personāls 

2015.gadā Dobeles novada pašvaldības administrācijā strādāja 158 darbinieki. No 

pašvaldības administrācijā strādājošajiem 76% bija sievietes, 24% - vīrieši. Darbinieku 

vidējais vecums bija 50 gadi. 

 
5.att. Pašvaldībā strādājošu darbinieku vecuma struktūra 

 

 Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturoja sekojoši rādītāji: 

 maģistra grāds – 8%, 

 augstākā izglītība – 45%, 

 vidējā speciālā – 20%, 

 vispārējā vidējā – 27% pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem.  
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2.3. Komunikācija ar sabiedrību 

Dobeles novada pašvaldība komunikācijā ar sabiedrību izmanto dažādus informācijas 

kanālus: pašvaldības informatīvo izdevumu „Dobeles Novada Ziņas”, pašvaldības interneta 

portālu www.dobele.lv, reģionālos un nacionālos masu medijus, tiek organizētas tikšanās ar 

dažādām mērķa grupām un tml. 

Daļa iedzīvotāju sev interesējošos jautājumus risina nākot uz pieņemšanu pie 

pašvaldības amatpersonām vai speciālistiem, citi vēršas ar jautājumiem pašvaldības 

apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs, kur var saņemt visu 

nepieciešamo informāciju par pašvaldības darbu, domes un komiteju sēžu norises laiku un 

izskatāmajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem u.c. 2015.gadā pašvaldības 

elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā tika reģistrēti 4999 iesniegumi, no tiem 1845 no 

fiziskām personām un 3154 no juridiskām personām, kā arī nosūtīts 4440 dokumenti, 

izsniegtas 446 pašvaldības izdotās izziņas un 734 izziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Iedzīvotāji izteikt savu viedokli vai noskaidrot atbildi uz jautājumiem var arī piezvanot uz 

pašvaldību, 2015.gadā tika reģistrēti 14 229 ienākošie zvani. 

Par domes un pašvaldības darbu, pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem 

noteikumiem, novadā īstenotajiem projektiem un pasākumiem iedzīvotāji var uzzināt 

laikraksta „Zemgale” pielikumā - pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā „Dobeles 

Novada Ziņas”, ko interesenti saņem bez maksas.  

Pašvaldības portālā www.dobele.lv regulāri tiek publicēta informācija par 

pašvaldības darbu un aktualitātēm. Caur interneta portālu iedzīvotāji var uzdot jautājumus, 

izteikt savus ierosinājumus un viedokli. 2015.gadā šī iespēja tika izmantota tikai 25 reizes. 

Mājas lapas unikālie apmeklējumi sasniedza 84 366 reizes. Vislielākā interese nemainīgi bija 

par šādām nodaļām: pašvaldība, pasākumi, viesiem un iepirkumi. 

Domes un komiteju sēdes ir atklātas, tās var apmeklēt ikviens iedzīvotājs, tomēr 

iedzīvotāju interese nav bijusi liela. 2015.gadā domes sēdēs bija 19 apmeklējumi, bet 

komiteju sēdēs – 77. Iedzīvotāju intereses bija saistītas ar sev svarīgu, konkrētu jautājumu 

risināšanu. 

Aizvadītajā periodā pašvaldība organizēja tikšanos ar novada uzņēmējiem, kuras 

laikā tika apspriestas svarīgākās novada aktualitātes, uzklausītas uzņēmēju vēlmes un 

ieteikumi.  

Nevalstiskās organizācijas biedri aktīvi rakstīja projektu pieteikumus un pretendēja 

uz pašvaldības finansiālo atbalstu, lai realizētu plašākam sabiedrības lokam aktuālus 

projektus. 2015.gadā pašvaldība atbalstīja 142 projektus šādās jomās: sociālajā (32), kultūrā 

(36), sportā (57), bērnu vasaras nometņu rīkošanā (8), jauniešu un jaunatnes biedrību 

projektiem (9). 

Daudzpusīgu informāciju par pašvaldībā notiekošo sniedz arī starpnovadu laikraksts 

„Zemgale”, kura korespondenti piedalās visās domes un komiteju sēdēs un ir klāt svarīgos 

notikumos. Gan pēc pašvaldības iniciatīvas, gan žurnālistu intereses Dobeles novada un 

pašvaldības aktualitātes aprakstītas arī nacionālajos plašsaziņas līdzekļos un interneta 

portālos, piemēram, www.leta.lv, www.delfi.lv, laikrakstā „Neatkarīgā Rīta Avīze”, 

laikrakstā „Latvijas Avīze”, laikrakstā „Diena”, Latvijas televīzijā u.c. 

2.4. Dobeles novada Izglītības pārvaldes darbība 2015.gadā 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes (turpmāk IP) padotībā, atbilstoši to 

apstiprinātajiem nolikumiem, darbojās visas novada izglītības iestādes un izglītības atbalsta 

iestāde - Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, kas nodarbojas ar sabiedrības 

fiziskās, garīgās un sociālās labklājības uzlabošanu un ir viens no pašvaldības darba ar 

jaunatni īstenošanas instrumentiem. 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.leta.lv/
http://www.delfi.lv/
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Pieaugušo izglītības iestāde Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs nodarbojas ar cilvēkresursu attīstību un uzņēmējdarbības atbalstu. 

2015.gada 1.septembrī Dobeles novada vispārizglītojošajās skolu klasēs mācījās 

2635 izglītojamie, kas ir par 2,6% mazāk nekā 2014.gada 1.septembrī (2706 izglītojamie uz 

01.09.2014). 

Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes 2015.gada 1.septembrī apmeklēja 843 

bērni, kas ir par 0,12% vairāk nekā uz šādu laika periodu 2014.gadā (842 bērni). Pirmsskolas 

izglītības iestādēs obligāto 5-6 gadīgo programmu apguva 345 bērni, jeb par 16,7% mazāk 

nekā 2014.gada 1.septembrī (414 bērni). Jaunākajās grupas pirmsskolas izglītības iestādēs 

apmeklēja 498 bērni (428 bērni uz 01.09.2014.), kas ir par 16,4% vairāk nekā 01.09.2014.. 

Skolās 5-6 gadīgo pirmsskolas programmu apguva 82 bērni, kas ir par 2,5% vairāk 

nekā 2014.gadā (80 bērni). Jaunākajās grupās (<5 g.v.) pirmsskolas grupās skolās mācījās 

81 bērns (83 bērni 01.09.2014), kas ir par 2,5% mazāk nekā 01.09.2014.. 

Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Valodiņa” realizē speciālo 

pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar valodas traucējumiem. 

Bērzupes speciālajā internātpamatskolā un Dobeles Kristīgajā pamatskolā tiek 

realizētas arī speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

vairākās novada skolās programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tiek 

realizētas skolēnus integrējot vispārizglītojošās klasēs.  

Profesionālajās izglītības programmās mācības uzsāka 247 izglītojamie, jeb par 

19,5% mazāk nekā 2014.gada 1.septembrī (307). 

2.tabula 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes padotībā darbojošās struktūrvienības 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Skolēnu/audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2014. 

Skolēnu/audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2015. 

Vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes  

1. Annenieku pamatskola 71 74 

2. Bikstu pamatskola 90 79 

3. Bērzupes speciālā internātpamatskola 

vispārējā/profesionālā 60/9 63 

4. Dobeles Kristīgā pamatskola 222 227 

5. Dobeles sākumskola (1.-4.kl.) 125 138 

6. Dobeles 1.vidusskola 735 758 

7. Dobeles Valsts ģimnāzija 355 344 

8. Dobeles amatniecības un vispārizglītojoša 

vidusskola,                     vispārējā/profesionālā 193/298 163/247 

9. Gardenes pamatskola 184 177 

10. Krimūnu sākumskola (1.-6.kl.) 83 83 

11. Lejasstrazdu sākumskola (1.-6.kl.) 67 67 

12. Mežinieku pamatskola 99 97 

13. Penkules pamatskola 117 118 

Pirmsskolas izglītības iestādes  

1. Auru PII „Auriņš” 43 48 

2. Annenieku PII „Riekstiņš” 63 82 

3. Dobeles PII „Jāņtārpiņš” 167 173 

4. Dobeles PII „Spodrītis” 203 188 

5. Dobeles PII „Zvaniņš” 217 210 

6. Dobeles speciālā PII „Valodiņa” 62 56 

7. Jaunbērzes PII „Minkuparks” 77 75 
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8. Naudītes PII „Naudīte” 10 11 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes  

1. Dobeles Mākslas skola 116 114 

2. Dobeles Mūzikas skola 218 214 

3. Dobeles Sporta skola 432 433 

 

IP darbojas sniedzot atbalstu skolvadībā, metodiskajā darbā, pirmsskolas izglītībā, 

bērnu tiesību aizsardzībā, interešu izglītībā, nodrošinot juridisko palīdzību kā arī koordinējot 

skolēnu pārvadājumus. 

Izglītības kvalitātes dienesta rīkotajos pilnveides kursos profesionālo kompetenci 

paaugstināja  un apliecības saņēma 25 Dobeles novada izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki. 

2015.gada septembrī Izglītības attīstības centra piedāvātajos profesionālās 

kompetences pilnveides 36 stundu kursos „Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas 

pieejas un to īstenošana ikdienā” mācījās 29 Dobeles novada iestāžu vadītāji un vietnieki. 

IP regulāri sniedz  metodisko palīdzību un atbalstu, palīdzot skolām labāk 

sagatavoties akreditācijai. IP darbinieki regulāri veic izglītības kvalitātes pārraudzību novada 

izglītības iestādēs.  

IP sniedz atbalstu izglītības iestādēm visu veidu juridisko un bērnu tiesību 

jautājumos, lai veidotu un noteiktu vienotas sistēmas izveidi un nodrošinātu vienotu pieeju 

juridisko normu piemērošanai Dobeles novadā. IP tika nodrošināta juridiskās informācijas 

atlase, sistematizēšana un izmantošana lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un izpildē IP un 

tās pakļautības izglītības iestāžu izglītības procesa, administratīvās un saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai. Tika konsultēti pakļautības iestāžu vadītāji viņu kompetencē esošo 

saimniecisko, uzņēmumu un citu līgumu sagatavošanā, veicot to koriģēšanu, pārbaudi un 

saskaņošanu, kontrolējot tirgus izpētes un iepirkumu procedūras nodrošināšanu. Bez tam IP 

tās kompetences ietvaros izskatīti izglītojamo vecāku, pedagogu un citu izglītības iestāžu 

darbinieku iesniegumi un sūdzības. 2015.gadā IP pārstāvēja pašvaldību tiesvedības procesā 

un sniedza juridisku atbalstu juridisku dokumentu sagatavošanā izglītības iestāžu tiesvedības 

procesos. 2015.gadā aizsākta plaša visu pakļautības iestādēs strādājošo pedagogu un tehnisko 

darbinieku apmācība speciālo zināšanu apguvē bērnu tiesību aizsardzības jomā, ko īsteno IP 

bez ārpakalpojumiem.  

Lai veicinātu un nodrošinātu izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu 

īstenošanu un sniegtu atbalstu izglītojamajiem, IP organizēja skolotāju tālākizglītības kursus, 

izstrādāja pedagogu metodisko izstrādņu nolikumu, organizēja karjeras dienu 9., 11. un 

12.klašu skolēniem, kuru apmeklēja 343 novada skolēni. Novada skolēni darbojās mazās 

matemātikas, ķīmijas un bioloģijas skolās (piedalījās 56 dalībnieki). 

Novadā darbojās 22 starpnovadu mācību priekšmetu metodiskās apvienības (MA). 

MA vadītāji regulāri piedalījušies republikas metodisko apvienību vadītāju sanāksmēs, kā arī 

organizējuši 35 apvienības sanāksmes un pieredzes apmaiņas braucienus. Ar pašvaldības 

finansējumu noorganizēti 24 profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi par pedagoģijas 

un psiholoģijas jautājumiem, kursi latviešu un angļu valodas, mūzikas, mākslas, mājturības 

skolotājiem. 

Lai uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus, izstrādāti novada diagnosticējošie 

darbi 1.klasei, 8.klasei vēsturē, 5.klasei angļu valodā un 7.klasei informātikā. IP organizēja 

Zemgales reģiona Vācu valodas olimpiādi 8.klašu skolēniem un skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferenci, kurā piedalījās 21 dalībnieks, no tiem 14 piedalījās Zemgales 

reģiona posmā un 7 skolēni tika izvirzīti  uz valsts posmu. 

IP sadarbībā ar novada mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām organizēja 14 

valsts mācību priekšmetu olimpiāžu II posmus, kā arī rīkoja 18 starpnovadu olimpiādes un 

izzinošus konkursus („Prāta banka”, „Pazīsti savu organismu”, „Rādi, ko tu vari!”, „Gudrs. 
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Vēl gudrāks”). Mācību priekšmetu olimpiādēs novada posmā kopskaitā piedalījās 654 

skolēni, no tiem 65 piedalījās Zemgales reģiona un valsts posma olimpiādēs un skolēnu 

zinātniski pētnieciskajās konferencēs, iegūstot 40 godalgotas vietas vai atzinības. Augstus 

sasniegumus valstī ieguva šādi skolēni: 

Krista Kristiāna Kristapsone (Dobeles Kristīgā skola 9.klase) - 2.vieta un sudraba 

medaļa Valsts vēstures olimpiādē;  

Kristiāna Bogdanoviča (Dobeles Valsts ģimnāzija 11.klase) – atzinība valsts 

bioloģijas olimpiādē; 

Edijs Jansons (Dobeles Valsts ģimnāzija 11.klase) – 2.vieta un sudraba medaļa 

Atklātajā ķīmijas olimpiādē; 

Mārtiņš Dombrovskis (Penkules pamatskola 7.klase) - 2.vieta un sudraba medaļa 

Atklātajā matemātikas olimpiādē; 

Kristers Celmiņš (Dobeles Valsts ģimnāzija 8.klase) - 2.vieta un sudraba medaļa 

Atklātajā matemātikas olimpiādē. 

Sekmējot darbu ar talantīgajiem skolēniem, un lai veicinātu skolēnu ieinteresētību 

piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, Auces, Dobeles un Tērvetes novada olimpiāžu un 

konkursu uzvarētājiem vasarā tika organizētas izglītojošās diennakts nometnes: 

„Dabaszinības Gaujas krastos” – 9.-11.klašu skolēniem Valmierā, „Radošā nometne” – 4.- 

5.klašu skolēniem Apšuciemā un nometne „Build An App” 6.un 7.klašu skolēniem DJIVC 

aktivitāšu mājā „Zaļkalni”. 

Pašvaldība nodrošināja iespēju novada skolu talantīgajiem skolēniem papildus 

apmeklēt nodarbības Mazās matemātikas un ķīmijas skolās Dobeles Valsts ģimnāzijā, kā arī 

apmeklēt Jauno biologu skolas nodarbības Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. 

IP, sadarbībā ar izglītības iestādēm, organizēja seminārus  un  kursus arī pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītājām, vietniekiem un pedagogiem profesionālo kompetenču pilnveidei 

par dažādām tēmām: informāciju tehnoloģiju lietošanā, kompetenču pilnveidē, komunikācijā 

ar bērnu vecākiem un citus. 

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji turpina aktīvi darboties Centra Dārdedze  

Džimbas 9 soļu drošības programmā,  mācoties un mācot bērniem rūpēties par savu un citu 

drošību. 2015.gada aprīlī noslēdzās pirmsskolas skolotāju radošo darbu skate „Ideju 

krātuve”. Visi 26 skolotāju radošie darbi ir apkopoti DVD un pieejami lietošanai visās 

pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Turpinās darbs iestāžu nodrošināšanā ar datoriem, lai uzlabotu skolotāju pedagoģisko 

darbu, dažādotu mācību procesu, atvieglotu skolotāju darba plānošanu un sadarbību ar 

vecākiem. 2015.gada rudenī uzsākta pakāpeniska skolvadības sistēmas e-klase ieviešana 

pirmsskolās. 

Ikviena pirmsskolas izglītības iestāde var lepoties ar īpašiem pasākumiem un 

sasniegumiem 2015.gadā:  

PII „Spodrītis”  - Spodrīša vārda dienas svinības un Tēvu dienas sporta aktivitātes 

“Darām kopā!”. Sadarbība ar skolu, veicinot bērnu vieglāku adaptāciju skolas vidē uzsākot 

mācības – Sporta dienas 1.vidusskolā (tematiskas fiziskās aktivitātes rudenī, pavasarī). 

PII „Jāņtārpiņš” - dalība Centra Dārdedze projektā "Bērniem drošas un draudzīgas 

ģimenes vides veicināšana Latvijas pašvaldībās". 

PII „Zvaniņš” - plašs pulciņu piedāvājums iestādes bērniem: bērnu deju pulciņš, 

angļu valodas pulciņš, mākslas un bērnu ritmiskās attīstības pulciņš; 

Annenieku PII „Riekstiņš” - strauji pieaudzis bērnu skaits izglītības iestādē (no 62 

līdz 87). Lielākais bērnu skaits pēdējo 25 gadu laikā. Iestādi apmeklē arī kaimiņu - Jaunpils 

novada bērni. Nosedzot veco āra baseinu, izbūvēta neliela āra skatuvīte; 

Dobeles speciālā PII „Valodiņa” - 2015.gadā īpašu uzmanību pievērsa vecāku 

izglītošanas pasākumiem, mācību darbam caur praktisku darbošanos - pētot, eksperimentējot, 



Dobeles novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats  

17 

 

vērojot. Erasmus skolu partnerības projektā ar Bulgāriju, Turciju, Itāliju, Poliju un 

Rumāniju par tēmu „Eksperimenti-labākais veids dabaszinību apguvē” top jauni metodiskie 

materiāli par dabaszinību apgūšanu pirmsskolā;  

Auru PII  "Auriņš" - sadarbojoties ar vecākiem notika labdarības pasākums – akcija 

“Dāvināsim bērniem prieku” (grāmatu, spēļu un rotaļlietu ziedojums iestādei). Bērni 

piedalījās Vislatvijas Putras programmā 2015 un Latvijas Ornitoloģijas biedrības 

organizētajā konkursā “Barotavas putniem no otrreiz pārstrādātiem materiāliem”.  

Jaunbērzes PII „Minkuparks” - ir izveidojusies laba sadarbība ar Mežinieku 

pamatskolu (kopīgas sporta aktivitātes, bērnu un vecāku kopīgs skolas apmeklējums). Ļoti 

laba sadarbība ar vecāku padomi - (apzaļumota iestādes teritorija, atjaunoti grupas laukumā 

esošie rotaļu rīki. Aprīlī un maijā vecāku talka, lai ierīkotu bērniem “Baskāju” taku). 

Līdz 2015.gada maijam visi bērni no 1,5 gadu vecuma nodrošināti ar vietām Dobeles 

novada pirmsskolas izglītības iestādēs.  

Speciālā izglītība 

2015.gadā vasarā, gatavojoties jaunajam mācību gadam, tiesības īstenot jaunas 

izglītības programmas ir ieguvušas divas izglītības iestādes. Kristīgā pamatskola – speciālo 

izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, Dobeles speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa” - speciālo pirmsskolas izglītības programmu 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.   

2015.gadā Dobeles novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski medicīniskajā komisijā ir 

izskatītas 106 bērnu un jauniešu lietas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis to skolēnu 

skaits, kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi izglītības programmas apguvei skolā.   

Līdz 2015.gada jūlijam Dobeles novada izglītības pārvalde īstenoja Valsts izglītības 

attīstības aģentūras mūžizglītības Comenius Reģio projektu ar Grieķiju, tēma „Radošums, 

vizuālā māksla un starpkultūru izglītība, balstoties uz vietējās mākslas krātuvēm” (līgums nr. 

2013-1-GR1-COM13-15123 2). Projekta darbības rezultātā Dobeles, Auces un Tērvetes 

novada  pedagogi dalījās pieredzē, stiprinot saikni starp mākslu un izglītību, meklējot 

veidus, kā popularizēt reģionālās mākslas nozīmi skolās.  

2015.gadā Dobeles novada izglītības iestādēs darbojās 119 interešu izglītības pulciņi 

dažādās jomās (mūzika, deja, vizuālā un lietišķā māksla, vide, sports un literārā jaunrade 

u.c.), kuros skolēni aktīvi darbojās kopā ar saviem pedagogiem, tā rezultātā piedalījās dažāda 

veida konkursos, skatēs un festivālos, lai iegūtu iespēju vasarā piedalīties XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

Starptautiskajā bērnu zīmēšanas konkursā „LIDICE 2015”, kura tēma šogad bija 

“Gaisma”, piedalījās 18 mūsu novada pulciņu dalībnieki, laureātu vidū bija Dobeles 

sākumskolas skolniece Liāna Pahtusova (skolotāja Ilona Šinko), Dobeles Mākslas skolas 

audzēkne Elīna Ābelīte (skolotāja Inga Ozoliņa) un Mežinieku pamatskolas skolniece Dana 

Medvedeva (skolotāja Zenta Puriņa), Jauno mākslinieču darbi piedalījās izstādē Čehijā. 

Februārī un martā mūsu novada dziedošie ansambļi piedalījās izglītības iestāžu 

vokālo ansambļu skatē „Balsis - 2015”. Konkursā piedalījās 10 kolektīvi no Dobeles novada 

izglītības iestādēm. Žūrijas komisija tālākai kārtai Zemgales reģiona konkursā izvirzīja 

Dobeles Valsts ģimnāzijas vokālo ansambli “Vēja spārni” (vadītāja Sandra Bulmere) un 

puišu vokālo ansambli „KPTT” (vadītājs Raimonds Bulmers).  

Martā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā notika starpnovadu 

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, kurā piedalījās 55 skatuves runas dalībnieki 

un 2 Dobeles Valsts ģimnāzijas literārie uzvedumi „Jasmīns” un “Dialogi”. Žūrijas komisija,  

izvērtējot katra dalībnieka sniegumu, Zemgales reģiona konkursam izvirzīja 3 dalībniekus -  

Paulu Apšenieku un Ingmāru Jakovļevu (Dobeles 1.vidusskola) un Viktoriju Petrovu 

(Krimūnu sākumskola). 
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Martā savu sniegumu tautas deju skatēs rādīja 27 izglītības un kultūras iestāžu 

kolektīvi. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku žūrijai dejas izdejoja 19 

novada tautas deju kolektīvi, no kuriem 10 ieguva iespēju piedalīties Dziesmu un deju 

svētkos Rīgā.  

Aprīlī Dobeles pilsētas kultūras namā savu sniegumu rādīja 6 izglītības iestāžu kori, 

no kuriem 4 kolektīvi cīnījās par iespēju dziedāt Mežaparka estrādē Dziesmu un deju 

svētkos.  

Vizuālās un vizuāli plastikās mākslas konkursā „Rakstu darbi” piedalījās 53 mūsu 

novada interešu izglītības pulciņu audzēkņi. 9 labāko autoru darbi (8 Dobeles Mākslas skolas 

un 1 Dobeles sākumskolas) piedalījās mākslas izstādē Dzelzceļa muzejā Rīgā Dziesmu un 

deju svētku laikā.  

Maijā, mācību gadu noslēdzot, Dobeles Vēsturiskajā Tirgus laukumā notika interešu 

izglītības pulciņu koncerts „Ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”, 

kurā pilsētas centru pieskandināja 480 mūsu un Tērvetes novada dziedātāji, dejotāji, runātāji 

un zīmētāji. 

No 6. – 12.jūlijam 351 Dobeles novada skolēnam bija iespēja piedalīties XI Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Svētku norises laikā Latvijas Mūzikas 

akadēmijā un Rīgas Latviešu biedrības namā “Koru karos” piedalījās 73 Latvijas labākie 

kori, tai skaitā 3 no Dobeles izglītības iestādēm katrs savā kategorijā. 5 – 9.klašu grupā 

piedalījās Dobeles 1.vidusskolas 5. – 9.klašu koris „Varavīksnēni” - Sudraba diploms 83,00 

punkti (diriģente Sandra Bulmere), jaukto koru grupā Dobeles Valsts ģimnāzijas jauktais 

koris „Sadziedis” – Zelta diploms 90,67 punkti (diriģents Raimonds Bulmers), zēnu koru 

grupā Dobeles Mūzikas skolas Zēnu koris – Zelta diploms 91,67 punkti (diriģente Karīna 

Zandersone).  

2015.gadā novada izglītības iestādēs ir realizēti vairāki nozīmīgi remontdarbu  

projekti. Lielākais no tiem bija Bikstu pamatskolas jumta seguma maiņa, kur tika uzlikts 

jauns dakstiņu jumta segums. Kopējās projekta izmaksas 85,6 tūkstoši euro. 

Jumta siltināšanas darbi tika veikti PII “Auriņš”, par kopējām izmaksām 38,2 tūkstoši 

euro. 

PII iestādē “Jāņtārpiņš” pagrabstāva līmenī tika nomainītas aukstā un karstā ūdens 

pievadcaurules un to mezgli. Darbu apjoms par summu 16,9 tūkstoši euro. 

Visās izglītības iestādēs, atbilstoši plānotajam, veikti dažādi remontdarbi – telpu 

kosmētiskie remonti, elektroinstalācijas, aukstā ūdens padeves tīklu, ventilācijas sistēmu 

remontdarbi, uzstādīti zibens novedēji. Atvēlēto finanšu resursu ietvaros nav atrisinātas visas 

izglītības iestāžu vajadzības. Kopā novada izglītības iestāžu dažādiem remontiem tika 

izlietoti 346,9 tūkstoši euro. 

Pašvaldības teritorijā skolēnu pārvadāšanai izmantoti šim nolūkam iegādātie skolēnu 

autobusi, kuri apkalpoja Penkules, Annenieku un Mežinieku pamatskolas. Ceturtais 

autobusss piesaistīts Dobeles Sporta skolai un nodrošina izbraukumus uz dažādām 

sacensībām. Tā kā pārvadājumus nodrošināja SIA „Dobeles autobusu parks”, tad 

nepieciešamības gadījumā papildus pārvadājumiem tika izmantoti arī autobusu parka 

autobusi. Skolēni, nokļūšanai uz Dobeles novada izglītības iestādēm, izmantoja arī 

sabiedrisko transportu, norēķinos par braucieniem izmantojot e-talonu. Izmantojot e-talonus, 

skolēniem ir atļauti divi braucieni dienā, no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, 

un tie ir pašvaldības apmaksāti. Pārskata periodā e-talonus lietoja 597 skolēni. 2015.gadā 

(budžeta) skolēnu pārvadājumiem, tai skaitā mācību ekskursijām, kopā izlietoti 155,4 

tūkstoši euro. 
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2.5. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes darbība 2015.gadā 

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) un tās 

struktūrvienībās 2015.gada beigās savus pienākumus veica 120 darbinieki. 

2015.gadā likvidēts Bērzes jauniešu centrs, kurš strādāja Centrālās bibliotēkas 

pakļautībā un kultūras un sporta pasākumu organizēšana tika nodota Šķibes bibliotēkas 

vadītājas pārziņā. 2015.gadā Šķibes un Penkules bibliotēku vadītājām ir atjaunots pilns darba 

laiks. Pilnas slodzes darba laiks atjaunots Dobeles Sporta centra administratorei, jo pēc 

2014.gada strukturālo reformu veikšanas Dobeles sporta centram ir paplašinājies veicamo 

uzdevumu apjoms. 

Piecos Dobeles novada pagastos strādā sporta darba metodiķi, kuri no 2015.gada ir 

iekļauti Dobeles sporta centra amatu sarakstā un strādā centra direktora vadībā.  

Pārvaldei ir pakļautas 11 struktūrvienības, kas nodrošina novada iedzīvotājiem kultūras 

un sporta piedāvājumu un pakalpojumus, veicina novada tūrisma attīstību:  

1) Dobeles novada Centrālā bibliotēka ar 11 filiālēm; 

2) Dobeles Novadpētniecības muzejs; 

3) Dobeles novada Tūrisma un informācijas centrs; 

4) Dobeles sporta centrs; 

5) Dobeles pilsētas kultūras nams; 

6) Kaķenieku kultūras un sporta centrs; 

7) Jaunbērzes kultūras nams; 

8) Penkules kultūras nams; 

9) Bikstu kultūras un atpūtas centrs; 

10) Krimūnu tautas nams; 

11) Penkules sporta centrs. 

Dobeles novada kultūras un tautas namu, sporta iestāžu un pārvaldes organizēto 

kultūras un sporta pasākumu klāsts 2015.gadā tika plānots un īstenots, ievērojot iedzīvotāju 

pieprasījumu un intereses. Lielākie novada pasākumi tiek veidoti pēc gadalaiku principa – 

četri pasākumi ar sezonai atbilstošu saturu un tematiku. Jūnija sākumā, kad Dobelē zied 

ceriņi, notika novada svētki „Lai skan Dobeles novads!”, augustā - Senās pils svētki, oktobrī 

- Ābolu svētki, decembrī - Sniegavīru saiets. Papildus tradicionālajiem pasākumiem 

Pārvaldes struktūrvienības veido koncertu, atpūtas vakaru, izrāžu, izstāžu radošo darbnīcu un 

muzejpedagoģisko programmu piedāvājumu arī sadarbībā ar producentu apvienībām un 

citām pašvaldības kultūras un izglītības iestādēm. Dobeles pilsētas kultūras nams 

apsaimnieko Dobeles Ķestermeža estrādi, kur vasaras sezonā notiek plaši izklaides 

pasākumi, koncerti un izrādes. Pilsētā kā lielo pasākumu norises vieta tiek izmantots Tirgus 

laukums. Novada pagastos iedzīvotājiem regulāri tiek piedāvāti vismaz divi kultūras vai 

sporta pasākumi mēnesī, pilsētā katru nedēļu.  

2015.gadā turpinājās laba kultūras un sporta iestāžu sadarbība ar dažādām kultūras un 

sporta sabiedriskajām organizācijām. Dobeles novada pašvaldības sporta un kultūras 

projektu abos konkursos kopā tika iesniegti 119 projekti: sporta nozarē 64, atbalstīti 49 

projekti par summu 17 843 euro, kultūras nozarē iesniegti 55 projekti, atbalstīti 36 par 

summu 14 598 euro.  

Sporta nozarē 2015.gadā tika rīkotas novada sporta spēles 9 sporta veidos: basketbolā, 

volejbolā, futbolā, peldēšanā, dambretē, šahā, novusā, galda tenisā, orientēšanās. Ar 

pašvaldības finansiālu atbalstu sporta klubi un biedrības organizēja: Latvijas handbola 

federācijas kausa izcīnās sacensības, Dobeles novada atklātos čempionātus svarcelšanā, telpu 

futbolā, futbolā 11:11, piemiņas turnīrus galda tenisā, šaušanā, dambretē u.c. sacensības. 

Visos novada pagastos notika sporta svētki vai pagastu svētki ar sporta aktivitātēm, kā arī 

sporta sacensības dažādos sporta veidos. 2015.gadā Penkules sporta centrs savā pagastā 
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rīkoja regulārus čempionātus vairākos sporta veidos: badmintona un florbola Vecgada kausa 

izcīņā, pa kārtām notika sacensības zolītē, badmintonā un novusā. Notika Uzņēmēju kauss 

basketbolā veterāniem vīriešiem. 

Novada svētku laikā notika tradicionālais Nakts skrējiens, kurā piedalījās vairāk kā 500 

skrējēji, tai skaitā arī no citiem novadiem un pilsētām. Novada sporta veterāniem tika 

nodrošināta iespēja piedalīties pašvaldību Latvijas Sporta Veterānu Savienības (LSVS) 52. 

sporta spēlēs 10 sporta veidos. Sporta klubi sadarbībā ar Pārvaldi un sporta veidu 

federācijām novadā ir sarīkojuši Latvijas čempionātus vai to posmus motokrosā, triatlonā, 

šaušanā, svarcelšanā un riteņbraukšanā un spēka sportā.  

2015.gadā novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas naudas 

balvas par kopējo summu 8625,00 euro. 

Ievērojamu atbalstu dotāciju veidā pašvaldība sniedz handbola vīriešu un sieviešu 

komadām un sporta klubu rīkotājām tradicionālājām sacensībām. Pašvaldība ir noteikusi 

bezmaksas savu sporta bāzu izmanošanas limitus novada sportistu treniņu un sacensību 

rīkošanai, kā arī algo fiziskās sagatvotības treneri. 

Dobeles sporta centrs pilnveido savu piedāvājumu ne tikai kā sporta pasākumu 

norises vieta, bet arī kā liela mēroga kultūras pasākumu norises vietu. 2015.gadā ar plašu 

iedzīvotāju apmeklējumu tika atzīmēta Latvijas valsts 97.gadadiena ar Marijas Naumovas 

koncertu. Tradicionāli Pārvalde kopā ar sporta centru un Kultūras namu organizē Kultūras un 

sporta lielo gada balli,  kā arī tiek izīrētas telpas korporatīvajiem pasākumiem. Sporta centrs 

nodrošina telpas Dobeles valsts ģimnāzijas u.c. pašvaldības izglītības iestāžu mācību 

procesam un sacensībām. Sporta centrā pārziņā ir skeitparka laukums un stadions. Regulāri 

tiek kopts un uzturēts kārtībā futbola laukums.  

2015.gadā Dobeles sporta centrā regulāri notika Pasaules un Eiropas čempionātu 

kvalifikācijas spēles handbolā, kā arī regulārās Latvijas čempionāta spēles virslīgā vīriešiem 

un sievietēm, I līgā vīriešiem.   

2015.gadā Penkules sporta centrs savā  pagastā rīkoja regulārus čempionātus vairākos 

sporta veidos: badmintona un florbola  Vecgada kausa izcīņa; pa kārtām notiek sacensības 

zolītē, badmintonā un novusā. Notiek Uzņēmēju kauss basketbolā veterāniem vīriešiem. 

Pagastos, kur nav atsevišķas sporta iestādes, aktīvas atpūtas un treniņu iespējas 

iedzīvotājiem tiek nodrošinātas sadarbībā ar izglītības iestādēm, dodot iespēju vismaz 2 

reizes nedēļā apmeklēt sporta zāles. 

2015.gadā Dobeles novada bibliotēku iespieddarbu un citu dokumentu krājums 

tika sistemātiski un mērķtiecīgi atjaunots. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem Dobeles 

novada Centrālajā bibliotēkā un 11 filiālbibliotēkās tika iegādāti 2043 grāmatu eksemplāri 

par 16 915 euro. Dobeles novada bibliotēkām notika centralizēta laikrakstu un žurnālu 

abonēšana, kas ļāva ievērojami ietaupīt budžeta līdzekļus. 2015.gadā šim nolūkam iztērēti 

8228 euro. 

2015.gadā tika papildināts datortehnikas skaits. Kopējais pašvaldības līdzekļu 

izlietojums par tehnoloģijām Dobeles NCB un filiālbibliotēkās - 6324 euro. Nepieciešamā 

inventāra iegādei Dobeles NCB un filiālbibliotēkām iztērētie pašvaldības budžeta līdzekļi – 

12 988 euro. 

Dobeles NCB un filiālbibliotēku jauno tehnoloģiju un materiāltehniskais 

nodrošinājums tiek sistemātiski plānots un iepirkts. 2015.gadā bibliotēka savu 

materiāltehnisko bāzi ir papildinājusi ar trīs jauniem datoriem darbiniekiem un divām 

multifunkcionālām, jaudīgām iekārtām. Ļoti noderīgas ir laminēšanas un iesiešanas iekārtas, 

kuras tika pievienotas pie bibliotēkas jaunajiem maksas pakalpojumiem. Novada bibliotēkās 

tehnoloģijas tiek sistemātiski atjaunotas. 2015.gadā 3 bibliotēkas tika iekļautas Dobeles 

novada pašvaldības īstenotajā projektā "Publisko internetu pieejas punktu attīstība Dobeles 
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novadā", kā rezultātā tika paplašināts tīkls un tika iegūti 5 datorkomplekti ar minimālo 

programmatūru.  

2015.gadā Dobeles NCB saņēma valsts mērķdotāciju 10 000 euro apmērā, par šiem 

līdzekļiem tika iegādāti – divi televizori: viens no tiem ir Bērnu literatūras nodaļā, otrs kalpo 

kā informatīvais stends Pieaugušo literatūras abonementā, projektors un ekrāns semināru un 

pasākumu vajadzībām, grāmatu un žurnālu nodošanas iekārta, kas nodrošina bibliotēkas 

pieejamību 24 stundas. 

2015.gadā daiļliteratūras abonementā, pieaugušo literatūras abonementā, bērnu un 

jauniešu literatūras abonementā,  bērnu literatūras lasītavā un pieaugušo lasītavā ir uzstādīts 

jauns telpu aprīkojums, līdz ar to tās kļuvušas vēl pievilcīgākas un ērtākas apmeklētājiem. 

Aizstrautnieku bibliotēkā iepirkti jauni, viegli kopjami krēsli pie datoriem, kurus 

iespējams izmantot arī bibliotēkas rīkoto pasākumu laikā, divi sēžammaisi un 3 mazie pufi  

bērnu stūrītim, tādejādi radot daudz ērtāku un patīkamāku vidi. 

Annenieku bibliotēkā, tika iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta, fotoaparāts, tika 

nomainītas 2 ārdurvis un vienai telpai uzliktas logu žalūzijas. 

Jaunbērzes bibliotēkā, pateicoties Jaunbērzes pagasta pārvaldes iniciatīvai, 

bibliotēka ir kļuvusi pieejamāka gan veciem cilvēkiem, gan cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, gan arī māmiņām ar bērnu ratiņiem, izveidojot uzbrauktuvi, tomēr joprojām 

bibliotēka atrodas otrajā stāvā un nav pilnīgi pieejama. Iecerēts, ka 2016.gadā tiks ierīkota 

zvanu poga, un šī problēma tiks atrisināta.   

Naudītes bibliotēka 2015.gadā pārcēlās uz jaunām telpām, izremontēta telpa 

datoriem, iekārtots cits apgaismojums. 

2015.gadā Dobeles novada Centrālās bibliotēkas un  filiālbibliotēku izsniegums bija 

148 522 eksemplāri, kopējāis lietotāju skaits 5536, apmeklējumu skaits 64 023. 

2015.gadā bija apskatāmas 32 izstādes, kurās tika izliktas apskatei 990 grāmatas un 

citi materiāli. 

Īstenojot vairāku lietotāju vēlmes bibliotēkā tika rīkoti dažādi pasākumi, tikšanās ar 

rakstniekiem, izdevniecībām, novadniekiem. 

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) 2015.gadā apkalpoja 6 000 

apmeklētājus, kas ir par 125 apmeklētājiem mazāk nekā 2014.gadā, jo Dobeles Kultūras 

namam (te atrodas arī TIC) aktīvajā tūrisma sezonas laikā tika veikts fasādes remonts. Līdz 

ar to daudziem ceļotājiem bija grūtības atrast informācijas centru. Augustā Domes sēdē tika 

apstiprināta Dobeles novada Tūrisma stratēģija 2015. - 2020.gadam. 

TIC darbinieki piedalījās starptautiskajos tūrisma gadatirgos “Balttour 2015” Rīgā, 

“Matka 2015” Helsinkos (Somija), “F.re.e” Minhenē (Vācija), “TT Warsaw” Varšavā 

(Polija) un Latvijas tūrisma informācijas tirgū Gulbenē.  

Tika sagatavoti un izdoti šādi tūrisma informācijas materiāli:  

1. Sadarbībā ar Zemgales Tūrisma Asociāciju (ZTA) un Tūrisma Attīstības valsts 

aģentūru (TAVA) - karte “Zemgale” (80 000 eks. LV, ENG, DE, RUS, EST, LT, 

NL, SE, PL) 

2. Sadarbībā ar Tērvetes un Auces novadiem atjaunināta tūrisma karte “Dobeles, Auces 

un Tērvetes novads” ( 8000 eks. LV un 8000 LT) 

3. Sadarbībā ar ZTA - brošūra “Pasākumi Zemgalē 2015” 

4. Brošūra “Dobeles novads. Ceļvedis”  (7000 eks.)  

5. Buklets “Satiec Dobeles sniegavīrus!  (2000 eks.) 

6. Infolapa “Satiec Dobeles sniegavīrus! ( 200 eks. LV un ENG) 

7. Buklets “Īles nacionālo partizānu buklets” (3000 eks.) 

8. Infolapa “Izbaudi ceriņziedu laiku Dobelē!” (3000 eks.) 

9. Atkārtoti izdota brošūra krievu valodā “Saule dzīvo Dobelē”  (1200 eks.).  
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Sadarbojoties Dobeles TIC ar pašvaldības būvvaldi tika izveidoti un novada 

teritorijā uzstādīti 4 (četri) infostendi, kuros pieejama informācija par apskates objektiem, 

naktsmītnēm, kafejnīcām, kā arī apskatāma novada ceļu karte.  

2015.gadā pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv/turisms regulāri aktualizēta 

informācija 3 valodās (LV, ENG, RU), uzsākts darbs pie informācijas ievades lietuviešu 

valodā. Tūrisma informācijas centrā un Novadpētniecības muzejā tirdzniecībā tiek piedāvāti 

suvenīri ar Dobeles novada simboliku. Suvenīru klāsts nemitīgi tiek paplašināts un dažādots. 

2015.gadā TIC ieņēmumi par suvenīriem sastādīja 1828,07 euro.  

Pērn novadā tika nodrošinātas arī vairākas ārvalstu žurnālistu vizītes:  

1. starptautiska žurnālistu grupa (Lielbritānija, Vācija, Nīderlande, Polija, Lietuva, 

Zviedrija)  – maijs; 

2. Lietuvas žurnāla “Veidas” žurnālists D. Pabiržis – maijs; 

3. Nīderlandes blogere, grāmatu par adīšanu autore Karla Mejsena – jūnijs.  

Pašvaldības pagastu kultūras un tautas nami 2015.gadā sekmīgi pildījuši savu 

pamatuzdevumu: kvalitatīva satura kultūras un atpūtas iespēju piedāvājuma nodrošināšana 

novada iedzīvotājiem. Saskaņā ar statistiku pagastos caurmērā katru mēnesi tika organizēts 

vismaz viens pasākums, neskaitot tradicionālās un valsts svētku norises. Kopā lauku 

teritorijā ar labiem panākumiem darbojas 9 vokālie ansambļi, 4 bērnu deju kolektīvi, 4 

vidējās paaudzes un 3 jauniešu tautas deju kolektīvi, 2 Eiropas senioru deju kopas, 6 

amatierteātri, viens tautas mākslas pulciņš. 2015.gadā visi pagastu kultūras darbinieki 

sadarbībā ar sporta metodiķiem organizēja pagastu svētkus, kas izpelnījās lielu iedzīvotāju 

atsaucību un atzinību. 

 Lielākais pasākumu organizators pašvaldībā ir Dobeles pilsētas kultūras nams – 

turpmāk DPKN. Pasākumi un radošā darbība regulāri tiek atspoguļota sociālajos tīklos un 

mājas lapā www.kulturadobele.lv. 2015.gadā DPKN ir realizējis 378 norises – 79 maksas un 

299 bezmaksas. Tajās ietilpst gan pašu, gan citu iestāžu rīkotie pasākumi. Pavisam kopā 

DPKN rīkotās aktivitātes apmeklējuši 30 007 apmeklētāji. 

DPKN nodrošina telpas mēģinājumiem 12 saviem tautas mākslas kolektīviem, kopā 

382 dalībniekiem, pašvaldības izglītības iestāžu kultūras pasākumu rīkošanai, kā arī nomā 

telpas citiem interešu pulciņiem. 2015.gadā tika veikts ēkas fasādes remonts, kā arī dažu 

telpu remonts. DPKN pārziņā ir Ķestermeža estrāde. DPKN pārrauga arī Dobeles Amatu 

mājas saimniecisko un radošo darbību.  

Dobeles Amatu mājā 2015.gadā kopā notikuši 260 pasākumi ar apmeklētāju skaitu 

6318. Amatu mājas izstāžu zālē notikušas 8 amatiermākslas un 5 profesionālo mākslinieku 

izstādes, kā arī organizētas 115 radošās darbnīcas un apmācības, kuras kopā apmeklēja 1094 

interesentu. 

Amatu mājas amatnieki piedalījušies un demonstrējuši amatu prasmes izstādē 

„Balttour 2015”, „Pavasara sējas svētkos” Bauskas novada „Ausekļu dzirnavās”, Dobeles 

novada „Senās pils svētkos”, Lietuvas muzeju ceļa projekta Biržu novada muzeja „Sēla” 

starptautiskajā amatnieku tirgū „Tautas mākslas skaistums”, Dobeles novada Pokaiņu meža 

„Zinību gadatirgū”.  

Amatnieki vada nodarbības cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, atbalstot 

sociālā aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Lielbērze” un dienas centra „Solis” iniciatīvu.  

Amatu mājā atvērta keramikas darbnīca dažādām vecuma grupām, realizējot interešu 

izglītības programmu. 

Dobeles Novadpētniecības muzeja (turpmāk muzejs) kopējais krājuma vienību 

skaits 2015.gadā bija 22 443, jaunieguvumu skaits 362. Finansiāli novērtētas 15 217 

vienības, no tām pārskata gadā 362. 2015.gadā veikta esības pārbaude 2261 priekšmetiem. 

Pārskata gadā veikts zinātniskās pētniecības darbs, tā ietvaros 4 muzeja darbinieki pētījuši 22 

tēmas, kā rezultātā ir veidotas vēsturiskā ekspozīcijas, izstrādāta muzejpedagoģiskā 

http://www.dobele.lv/turisms
http://www.kulturadobele.lv/
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programma, organizētas izstādes, rakstītas publikācijas, izdots izglītojošs kalendārs un 

apkopotā informācijas izmantota LTV raidījumam "Ielas garumā".  

2015.gadā muzejā iekārtotas 13 izstādes un izvietotas 3 ceļojošās izstādes. Muzeja 

darbinieki ir organizējuši 25 lekciju lasījumus, kurus noklausījušies 538 interesenti. 

Organizēti un novadīti 105 muzejpedagoģisko programmu pasākumi  ar 3364 dalībniekiem. 

Muzeja darbinieki regulāri piedalās novada pasākumos un organizē pasākumus muzejā. 

Muzejs aktīvi piedalās dažādos projektu konkursos un ir piesaistījis finansējumu 

5998 euro apmērā. 

2015.gadā muzejs iesaistījās ES Comenius Regio projektā "Radošums, vizuālā māksla 

un starpkultūru izglītība, balstoties uz vietējās mākslas krātuvēm" (2013.-2015.). 

2015.gadā Dobeles novadā darbojās 44 Dobeles novada pašvaldības finansēti 

pieaugušo un bērnu amatiermākslas kolektīvi. Ar mērķi attīstīt un uzlabot kolektīvu 

māksliniecisko līmeni tika rīkotas skates ar profesionālu žūrijas vērtējumu. 2015.gada rudens 

sezonu Dobeles novadā uzsāka: 

1) 11 vokālie ansambļi (Jaunbērzē, Krimūnās, 2 Kaķeniekos, Penkulē, 2 Zebrenē un 

2 Bikstu pagastā, Naudītē, Dobeles pilsētas kultūras namā); 

2) 4 bērnu tautas deju kolektīvi (Krimūnās, Dobeles pilsētas kultūras namā, 

Jaunbērzē, Gardenē); 

3) 5 vidējās paaudzes deju kolektīvi (Dobelē, Krimūnās, Bikstos, Penkulē, 

Jaunbērzē); 

4) 4 jauniešu deju kolektīvi (Dobeles kultūras namā, Bikstos, Penkulē, Jaunbērzē); 

5) 4 kori  Dobeles pilsētas kultūras namā; 

6) Vecākās paaudzes tautas deju kopa Dobeles pilsētas kultūras namā; 

7) Pūtēju orķestris Dobeles pilsētas kultūras namā; 

8) 2 Eiropas senioru deju grupas (Anneniekos un Bikstos); 

9) 7 amatierteātri (3 Krimūnās - pieaugušo, jauniešu un bērnu, 2 Dobelē (jauniešu un 

pieaugušo), 2 Penkulē (t.sk. leļļu teātris); 

10) 2 folkloras kopas (Dobeles kultūras namā un Dobeles Novadpētniecības muzejā); 

11) tautas lietišķās mākslas studija Dobelē; 

12) mākslas pulciņš Zebrenē; 

13) kapella Penkulē. 

Aktuālākā informācija par Dobeles novada kultūras un sporta pasākumiem pieejama 

novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv un informatīvajā izdevumā Dobeles novada 

ziņas. Pārvaldes struktūrvienības uztur mājas lapas: www.dobelesbiblioteka.lv; 

www.kulturadobele.lv. Tūrisma informācijas centrs strādā ar reģionālo tūrisma mājas lapu 

www.zemgaletourism.lv. Dobeles pilsētas kultūras nams un citas kultūras iestādes ir aktīvas 

populārākajos sociālajos tīklos. Informācija par Dobeles novada amtiermākslas koletīviem 

un kultūras iestāžu pamatdarbību regulāri tiek atjaunota portālā www.kulturaskarte.lv.  

2.6. Dobeles novada Sociālā dienesta darbība 2015.gadā 

Sociālā dienesta (turpmāk Dienesta) darba mērķis ir palīdzēt vismazāk nodrošinātajiem 

pašvaldības iedzīvotājiem, iesaistot viņu pašu resursus sociālās situācijas uzlabošanā. 

Novadā ir spēkā Dobeles novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi par pašvaldības 

sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem: Nr.15. "Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Dobeles novadā", Nr.12. "Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski 

represētām personām" un Nr.4. "Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtība".  

Dobeles novada pašvaldības Sociālajam dienestam ir piecas struktūrvienības: 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobelesbiblioteka.lv/
http://www.kulturadobele.lv/
http://www.zemgaletourism.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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 sociālais dienests, 

 sociālo pakalpojumu centrs, 

 ģimenes atbalsta centrs ”Lejasstrazdi”, 

 aprūpes mājās birojs, 

 grupu dzīvokļi. 

Sociālais dienests 

Dienestā 2015.gadā reģistrēti 7018 apmeklētāji, sociālo palīdzību saņēma 729 

ģimenes, kurās ir 1466 personas, tai skaitā: 

 465 bērni, 

 592 pilngadīgas personas, no tām: 

- 258 pensionāri; 

- 406 darbspējīgas nestrādājošas personas; 

- 155 darbspējīgas  strādājošas personas. 

Algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldībā veica 11 personas, kas saņem  

sociālo palīdzību. 260 trūcīgas personas bija iesaistītas darba un sociālo prasmju 

saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. 

2015.gadā pabalstos izmaksāto līdzekļu apjoms 296 804 euro apmērā, salīdzinot ar 

iepriekšējiem pieciem pārskata periodiem, ir ievērojami samazinājies. Salīdzinot ar 

2014.gadu, ir vērojams 35,88%, savukārt, salīdzinot ar 2010.gadu -  66,72% samazinājums. 

 
6.att. Dobeles novada Sociālā dienesta pabalstos izmaksātie līdzekļi, EUR 

 

3. tabula 

Sociālo palīdzību pēs pabalsta veida saņēmušo personu skaits 

Pabalsta veids 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 

GMI līmeņa nodrošināšanai 1547 1433 1338 941 560 368 

Dzīvokļu pabalsts 3814 3340 2931 2442 1904 1233 

Skolēnu ēdināšanai 924 641 609 483 365 144 

Vecāku līdzdalības maksājuma 

segšanai PII 296 222 204 157 126 58 

Veselības pabalsts 1142 719 601 703 638 417 

Izglītībai un audzināšanai 1277 987 879 718 590 300 

Bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās un 

pabalsts audžuģimenēm 72 70 80 42 35 43 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 176 208 136 250 425 244 
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Ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 153 190 200 223 189 224 

Citi atbalsta veidi ģim. (izlaidumi 

u.c.) 476 

    

 

Veselības uzlabošanai politiski 

represētai personai 188 170 175 163 159 121 

KOPĀ 4784 3 667 3 483 2947 2318 1466 

 

2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pabalsta saņēmēju skaits kopsummā ir 

samazinājies. Sociālo pabalstu saņēmušo personu skaits, salīdzinot ar 2014.gadu, ir 

palielienājies tikai divos pabalstu veidos: ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (par 35) un 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un 

pabalsts audžuģimenēm (par 8), visos pārējos 3.tabulā redzamajos pabalsta veidos saņēmēju 

skaits ir samazinājies. 

 Dienests savu darbu organizē, saglabājot pašvaldības iedzīvotājiem pieejamību, tas ir, 

katrā pagasta pārvaldē strādā sociālais darbinieks. Dienestā saņemami arī bezmaksas 

psihologa pakalpojumi. 2015.gada laikā Dobeles novadā novadītas vecāku grupu apmācības 

trijās programmās: 

 bērnu emocionālā apmācība, 

 apmācību programma jaunajām māmiņām, 

 uzvedības korekcijas programma augsta sociālā riska vecākiem. 

Lai mazinātu nepilngadīgo likumpārkāpēju noziedzību, Dienesta sociālie darbinieki 

darbam ar ģimenēm sadarbojās ar Dobeles pašvaldības Nepilngadīgo lietu komisiju un 

izstrādāja ģimenēm korekcijas programmas, īpašu uzmanību veltot atbalsta sniegšanā 

ģimeņu vecākiem,kurās nepilngadīgais lieto psihoaktīvās vielas. 

4.tabula  

Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu saņēmēju skaits 

Sniegto pakalpojumu veidi 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Aprūpes mājās biroja pakalpojums 34 39 55 64 56 60 

Asistenta pakalpojums    34 84 90 

Sociālā rehabilitācija atkarīgām 

personām no psihotropām vielām 
t.sk. bērni 

1 
- 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

- 

- 

2 

2 

Atbalsta centrs ģimenēm (Krīzes centrs) 55 60 65 46 16 22 

Personas, kuras pieprasījušas sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā 31 153 93 198 237 285 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas pakalpojums 

(SAC ) 37 34 39 57 60 53 

Īslaicīgā sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija pilngadīgām personām 28 23 37 14 1 2 

Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi” 33 24 34 27 38 27 

Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas centra pakalpojums 

(ĢAC )     13 20 

Dienas centrs „Solis” 11 13 12 13 15 16 

Dienas centrs „Stariņš” 159 259 250 257 155 164 

Grupu dzīvokļu pakalpojums 13 17 19 19 20 18 

Sociālais pakalpojums dzīvesvietā, 

bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 

darbībām 25 36 12 21 20 35 
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Sociālā atbalsta grupas 24 40 76 60 30 26 

Sociālā darba pakalpojums 62 156 214 276 577 815 

Psihologa pakalpojums (individuālās 

konsultācijas) 38 84 59 93 83 191 

Patversmes pakalpojums - - - 5 4 4 

Higiēnas pakalpojums 16 26 130 128 130 224 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

vardarbībā cietušām pilngadīgām 

personām      1 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

vardarbības veicējiem      10 

Veikta vides novērtēšana personu 

dzīvesvietā DEĀK      97 

 

Pēc 4.tabulas datiem redzams, ka tikai četrās pozīcijās sociālo pakalpojumu saņēmēju 

skaits ir samazinājies, 14 pozīcijās palielinājies, savukārt trīs pakalpojumu veidi iepriekšējos 

gados netika sniegti. Vislielākais pieaugums ir bijis sociālā darba pakalpojuma saņēmēju 

skaitam (+238 pret 2014.gadu), kā arī palielinājies psihologa pakalpojumu (+108) un 

higiēnas pakalpojuma (+94) saņēmušo cilvēku skaits. 

Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi" (ĢAC) 

ĢAC ir Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas ir ilgstošas  sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem. Centrā uzņem bērnus un jauniešus no 2 līdz 18 gadu vecumam. Kopš 2014.gada 

septembra ĢAC pieejams īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra 

pakalpojums bērnam vai ģimenei ar bērniem. 

Pateicoties ĢAC ilggadējiem atbalstītājiem Nordea Bank, bērniem tika dota iespēja 

sevi pilnveidot rokdarbu pulciņos vai dziedāt ansamblī. Sadarbībā ar biedrību „Latvijas 

karate – do J.K.A. federācija” bērniem tika dota iespēja apmeklēt karatē nodarbības projekta 

„Stipra miesa – vesels prāts”. Kopā ar Latvijā talantīgo maratonisti Ilonu Marheli bērni 

piedalījās vieglatlētikas treniņos. 

15 gadu vecumu sasniegušie jaunieši apgūst dzīves pamatprasmes „Jauniešu mājā” – 

mācās plānot savus izdevumus, sastāda ēdienkarti un paši gatavo, uzkopj savas telpas. 

Bērniem tiek nodrošināta iespēja integrēties sabiedrībā, kopīgi dodoties izbraukumu 

ekskursijās t.sk. ārpus Latvijas, apmeklēt kultūras pasākumus gan Rīgā, gan tepat Dobelē. 

Bērniem tiek mācītas ģimeniskas tradīcijas – kopīgi svinēt dzimšanas dienas, Ziemassvētkus, 

Lieldienas un atzīmēt valsts svētkus.  

ĢAC ēkai tika nosiltināti bēniņi un atjaunota parketa grīda zālē. Gada nogalē 

iegādātas jaunas mēbeles bērniem. Ir veikts kosmētiskais remonts 1 dzīvojamā istabiņā. 

Dobeles novada Sociālā dienesta sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un ĢAC 

speciālistu psihosociālā darba rezultātā ģimenēs atgriezti 3, bet patstāvīgu dzīvi uzsākuši 2 

bērni. Īslaicīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums sniegts 20 personām. 

Grupu dzīvokļi 

Pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet 

nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

2015.gadā Grupu dzīvokļu pakalpojumu saņēmušas 18 personas -5 sievietes un 13 

vīrieši. Vidējais vecums sievietēm – 39 gadi, vīriešiem - 37gadi. 2015.gadā jaunākā klienta 

vecums – 21 gads, vecākā – 61 gads. 
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7.att. Pakalpojuma Grupu dzīvokļi saņēmušo personu skaita dinamika (2010.-

2015.gads) 

 

Pārskata gadā pakalpojumu par maksu saņēma 9 personas-ieņēmumi (6 232,69 euro 

apmērā). Grupu dzīvokļu pakalpojumu, apmaksātu no citas pašvaldības, saņem 2 personas 

(ieņēmumi 3 344,00 euro).  

Grupu dzīvokļu sociālā darba speciālistu galvenais uzdevums ir veicināt un 

nostiprināt klientu pamata prasmju apgūšanu, darba spējīgo klientu iesaistīšanu darba tirgū 

un socializāciju. Klienti ar sociālā darba speciālistu palīdzību un atbalstu dzīvo aktīvu 

sociālo dzīvi. 2015.gadā 1 persona atgriezusies ģimenē, 2 personas uzsākušas patstāvīgu 

dzīvi. 

2015.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistījās 1 persona, bezdarbnieka 

aktīvajā nodarbinātības pasākumā Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam - Latvijas 

Sarkanā Krusta Dobeles komitejā - viena persona. 

Aprūpe mājās 

Pakalpojumi mājās tiek sniegti personām pamatvajadzību apmierināšanai, kuras 

objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās birojs klientiem sniedz palīdzību 

personiskās higiēnas nodrošināšanā, palīdz ikdienas mājas darbu veikšanā. 

Katram aprūpes veidam, izvērtējot personas vajadzības un funkcionālās spējas, tiek 

noteikta grūtības pakāpe un tiek iedalīta aprūpes līmeņos. Birojs nodrošina trīs aprūpes 

līmeņus. Birojs nenodrošina klientu pastāvīgu uzraudzību, medicīniskas manipulācijas u.c. 

pakalpojumus, kas nav minēti biroja reglamentā.  

Pakalpojumu saņēmēju skaits laika periodā no 2010.gada līdz 2015.gadam ir 

palielinājies un 2015.gadā tas ir sasniedzis 60. Pēc 8.attēla datiem redzams, ka pēdējo četru 

gadu laikā pakalpojumu saņēmēju skaits nav būtiski mainījies. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

34 39

55
64

56 60

 
8.att. Pakalpojuma Aprūpe mājās saņēmušo personu skaita dinamika (2010.-2015.gads) 
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Aprūpes mājās birojs 2015.gadā pakalpojumu nodrošināja Dobeles pilsētā un novada 

lauku teritorijās. 9.attēlā redzams, ka vislielākais pakalpojumu saņēmušo klientu skaits ir 

Dobeles pilsētā (34), savukārt no visām novada administratīvajām teritorijām, pakalpojums 

nav sniegts Penkules un Bērzes pagastā. 

 

 

 

 

 

 

9.att. Pakalpojuma Aprūpe mājās saņēmušu klientu skaits 

Vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām personām Aprūpe mājās pakalpojums 

tiek nodrošināts par pašvaldības līdzekļiem. Klientiem, kuriem ir Civillikumā minētie 

apgādnieki (bērni, mazbērni) aprūpe mājās ir par maksu - 2,00 euro par stundu (noteikts ar 

Dobeles novada domes lēmumu par maksas pakalpojumiem).   

2015. gadā par aprūpi mājās maksāja astoņi apgādnieki par tuviniekiem nodrošināto 

pakalpojumu un 18 klienti. 2015.gada Aprūpes mājās biroja ieņēmumi kopā - 2215,3 euro. 

Sociālo pakalpojumu centrs 

Centrs sniedz 3 sociālos pakalpojumus. 

Dienas centrs „Stariņš" sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pirmspensijas 

un pensijas vecuma personām. Pakalpojums veicina aktīvi darboties, nodrošinot pašaprūpi, 

izglītošanu, daudzpusīgu brīvā laika pavadīšanu, veidojot interešu grupas un radot iespēju 

integrēties sabiedrībā. 2015.gadā dienas centru apmeklēja 164 klienti.  

 
10.att. Dienas centra "Stariņš" klientu skaits (2010.-2015.g.) 

 

Dienas centru „Solis” apmeklē jaunieši (pieaugušas personas) ar garīga rakstura 

traucējumiem vecumā no 16 gadiem. Dienas centra nodarbības, aktivitātes, kultūras 

pasākumi tiek plānoti un veidoti tā, lai uzlabotu klientu iemaņas, veicinātu jauniešu 

pilnvērtīgāku integrāciju un eksistenci sabiedrībā un mainītu sabiedrības attieksmi attiecībā 

pret personām ar garīgā rakstura traucējumiem. 2015. gadā centru apmeklēja 16 klienti, kuru 

vidējais vecums ir 29 gadi. 
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11.att. Dienas centra "Solis" klientu skaits (2010.-2015.g.) 

 

2015.gadā Atbalsta centrā ģimenēm pakalpojumu saņēma 196 personas. Atbalsta 

centrā ģimenēm tika sniegti sekojoši pakalpojumi:  

 sociālā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kuri cietuši no prettiesiskām 

darbībām (168 klientiem par valsts budžeta līdzekļiem); 

 palīdzība un atbalsts krīzes situācijās nonākušām personām (26 klientiem); 

 darbs ar grupām, 3 izglītojošās apmācībās (nevardarbīgas bērnu audzināšanas 

metodes, uzvedības korekcijas programma augsta riska grupas vecākiem, apmācību 

programma jaunajām māmiņām), kopā apmācībās piedalījušās 32 personas. 

Dobeles novada pašvaldība nodrošina arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu un patversmes pakalpojumu pilngadīgām personām.  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu 

pilngadīgām personām nodrošināja četri pakalpojuma sniedzēji: SAC “Tērvete”, Ļaudonas 

pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts, Ozolnieku novada pašvaldības SAC “Zemgale” un 

Balvu pansionāts. Šādu pakalpojumu 2015.gadā saņēma 53 personas, par kopējo summu 133 

155,94 euro. 

Patversmes pakalpojumu pilngadīgām personām, nodrošina Evanģēliskā Kristiešu 

draudze “Zilais Krusts”, Kabilē, Kuldīgas novadā. 2015.gadā patversmes pakalpojums tika 

nodrošināts 4 personām, par kopējo summu 1 908,29 euro. 

3.4. Dobeles novada Pašvaldības policijas darbība 2015.gadā 

Dobeles novada Pašvaldības policija ir Dobeles novada pašvaldības pakļautības 

iestāde, kuras pamatuzdevumi ir: 

1) likumpārkāpumu profilakse; 

2) sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana; 

3) kontrole par to, kā tiek izpildīti novada domes lēmumi un noteikumi;  

4) savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību;  

5) sniegt palīdzību valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un 

noziedzības apkarošanu.  

2015.gadā Pašvaldības policijā strādāja 14 darbinieki: priekšnieks, priekšnieka 

vietnieks, divi vecākie inspektori, deviņi inspektori, lietvedības pārzine, visiem darbiniekiem 

ir atbilstoša izglītība, lai varētu ieņemt attiecīgo amatu. 

Pašvaldības policija regulāri strādā, lai novērstu likumpārkāpumus un nodrošinātu 

kontroli Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Tiek veikti šādi darbi: 

1) organizēti reidi alkohola lietošanas un tirdzniecības pārkāpumu novēršanā; 

2) regulāra tirdzniecības vietu un kafejnīcu pārbaude, ar nolūku kontrolēt tabakas un 

alkohola aprites likuma ievērošanu veikalos; 

3) patrulēšana mācību stundu laikā pie Dobeles novada mācību iestādēm ar mērķi: 
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 novērst nepilngadīgo personu smēķēšanas gadījumus,  

 nodrošināt sabiedrisko kārtību minētās teritorijās,  

 disciplinēt autovadītājus uz gājēju pārejām pie skolām.  

4) sadarbojoties ar Dobeles novada pašvaldības sociālo dienestu un Dobeles novada 

pašvaldības bāriņtiesu, tiek veiktas apsekošanas, nodrošinot sabiedrisko kārtību 

sociālajās istabās, uzraugot bērnu audzināšanu un skolas apmeklējumus sociāli 

nelabvēlīgajās ģimenēs un sniedzot nepieciešamo informāciju; 

5) sniegts regulārs atbalsts pašvaldības mācību iestādēm, nodrošinot sabiedrisko 

kārtību skolu diskotēkās, svētku pasākumos un operatīvi reaģējot uz dažādiem 

skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem; 

6) nodrošināta pastāvīga sadarbība ar Dobeles novada pašvaldības uzņēmumiem un 

organizācijām: Valsts policiju, VUGD, Valsts Probācijas dienestu, Tiesas 

izpildītājiem un citām valsts organizācijām. 

 

 

 

 

 

 

 

5.tabula 

Dobeles pašvaldības policijas darba atskaite par 2015.gadu 
Nr. 

p.k.   
KOPĀ 

1. Uzliktie naudas sodi, EUR 24080,43 
2. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem  671 

2.1. LAPK 171. pants 221 

2.2. LAPK 149. pants 53 

2.3. LAPK 149.
10 

pants (uzlīmes) 93 

2.4. Domes saistošo noteikumu neievērošana 106 

2.5. LAPK 171.
1
 pants 35 

2.6. LAPK 201.
43 

pants 0 

2.7. LAPK 42.
1
 pants 11 

2.8. LAPK 175. pants 8 

2.9. LAPK 173. pants 7 

2.10. LAPK 186. pants 11 

2.11. LAPK 75. pants 4 

2.12. LAPK 167. pants 20 

2.13. LAPK 106. pants 13 

2.14. LAPK 172. pants 5 

2.15 LAPK 42.
1
 panta 4. daļa 84 

3. Nogādātas personas VP par dažādiem LAPK pārkāpumiem un tiesas lēmumu nepildīšanu 104 

4. Rīkoti reidi 37 
4.1. Par komunālo pakalpojumu nemaksāšanu 2 

4.2. Kārtības nodrošināšana avārijas situācijās 1 

4.3. Kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām 20 

4.4. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumus, satiksmes slēgšana 16 

4.5 Tirdzniecības atļauju pārbaude 5 

4.6. Kopā ar Valsts policiju un VUGD 9 
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5. 
Nogādātas personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties (uz medicīnas iestādi vai 

dzīves vietā) 
219 

6. 
Pieņemti paskaidrojumi no nepilngadīgām personām par administratīvajiem  pārkāpumiem 

(nodoti NL Inspektoram) 
136 

7. Uzsākta administratīvā lietvedība 52 

8.  Saņemti iedzīvotāju iesniegumi, sūdzības 85 

9. Apkalpotie iedzīvotāju izsaukumi 1090 

 

2015.gadā tika organizēti regulāri Dobeles novada pašvaldības mācību iestāžu 

apmeklējumi, lai informētu skolu jauniešus par pašvaldības policijas darbu. Pirmsskolu 

iestādēs bērniem sniedza informāciju par satiksmes drošību un bērnu uzvedību uz ielas. 

2.8 Dobeles novada Bāriņtiesas darbība 2015.gadā 

Dobeles novada bāriņtiesa (turpmāk- Bāriņtiesa) ir pašvaldības izveidota aizbildnības 

un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietniece, 5 bāriņtiesas locekles, priekšsēdētājas palīgs un sekretāre. 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību.  

Uz 2015.gada 31.decembri Bāriņtiesas lietvedībā bija 704 lietas, kuras nav nodotas 

arhīvā. 2015.gadā Bāriņtiesa pieņēma 157 lēmumus, no tiem 7 vienpersoniskus lēmumus. 

Vienpersonisks lēmums četros gadījumos bija par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu 

vecākiem, divos gadījumos – par bērna izņemšanu no aizbildņa aprūpes un aizbildņa 

atstādināšanu no pienākuma pildīšanas, vienā gadījumā par rehabilitācijas nodrošināšanu 

bērnam, kurš cietis no vardarbības. 2015.gadā Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma ir sniegusi 

10 atzinumus. Pārskata gadā Bāriņtiesa tiesā ir sniegusi 16 prasības pieteikumus par 

aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem pār bērnu, 12 personām tiesa atņēmusi aizgādības 

tiesības. 

Bāriņtiesa 2015.gadā sniegusi pirmreizēju informāciju pašvaldības Sociālajam 

dienestam par 19 ģimenēm, kurās pietiekami netiek nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana. 

18 personām pārskata gadā tika pārtrauktas aizgādības tiesības, jo konstatēta vecāku 

vardarbība pret bērnu vai arī bija pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu. 3 personām 

tika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības. 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits uz 2015.gada 31.decembri bija 77 bērni, 

kas ir par 2 bērniem mazāk nekā 2014.gadā. 10 bērni atradās audžuģimenēs, 47 atradās 

aizbildņu ģimenēs, bet 20 bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās. 2015.gadā 11 bērni, kuri atradās ārpusģimenes aprūpē, kļuva pilngadīgi. 

Dobeles novadā uz pārskata gada 31.decembri bija 34 aizbildņu ģimenes. No tā skaita 10 

aizbildņi ir bērna vecvecāki, 12 aizbildņi ir bērna citi radinieki un 12 aizbildņi, kuri nav 

bērna radinieki. 2015.gadā 12 bērni pirmreizēji nonāca aizbildņa ģimenē.  

2 personas 2015.gadā atzītas par adoptētājiem. Par vienu bērnu Bāriņtiesa pieņēmusi 

lēmumu, ka adopcija ir bērna interesēs. 2 ģimenēm pārskata gadā piešķirts viesģimenes 

statuss. Dobeles novadā ir 5 audžuģimenes. 10 novada bērni ir ievietoti Bauskas, Inčukalna, 

Olaines, Līvānu, Talsu un Tukuma novada audžuģimenēs. Diemžēl ir palielinājies ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietoto bērnu skaits, jo nav iespējams 

nodrošināt bērna uzturēšanos aizbildņa ģimenē vai audžuģimenē, vai arī pats bērns nevēlas 

citu ārpusģimenes aprūpes formu. 

3 personas 2015.gadā ir ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju. 5 

personas ieceltas par aizgādni mirušas personas mantai. 
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Bāriņtiesa 2015.gadā ir piedalījusies 32 tiesas sēdēs - Dobeles rajona tiesā, 

Daugavpils tiesā, Tukuma tiesā, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, aizstāvot bērna vai 

aizgādnībā esošas personas intereses. 

2015.gadā Dobeles novadā turpinājās bezmaksas psiholoģiskās palīdzības sniegšana 

audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes 

situācijās, kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas. 

Aizbildņiem, audžuģimenēm un viesģimenēm bija iespēja apmeklēt atbalsta grupu. 

2.9. Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas darbība 2015.gadā 

Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Dobeles novada pašvaldības administratīva 

vienība, kura reģistrē  novada iedzīvotāju laulību, paziņoto dzimšanas un miršanas faktu, 

aktualizē un atjauno civilstāvokļa akta reģistra ierakstu, pieņem un reģistrē iesniegumus 

vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai,  kā arī veic Dobeles novada Domes deleģēto 

jautājumu risināšanu. 

Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa, veicot jaundzimušā bērna  dzimšanas 

reģistrāciju, sveic vecākus,  dāvinot viņiem grāmatu „Mūsu bērns” ar īpašu pašvaldības 

vēlējumu mazajam Dobeles novada iedzīvotājam, kā arī dāvina krāsainus vāciņus bērna 

pirmreizējai dzimšanas apliecības veidlapai. 

Pēc vecāku izvēles Dzimtsarakstu nodaļā tiek veikta jaundzimušo bērnu pirmreizējā 

dzīvesvietas deklarēšana Dobeles novada teritorijā, kā arī piedāvāta iespēja vecākiem 

uzrakstīt iesniegumu par bērna uzņemšanu bērnudārzā, tādējādi iedzīvotājiem nodrošinot 

dažādu pakalpojumu saņemšanu vienuviet. 

Dzimtsarakstu nodaļa novada iedzīvotājiem, kuri reģistrē laulību, dāvina krāsainus 

vāciņus  pirmreizējai laulības apliecības veidlapai . 

Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa kopīgi ar novada domes priekšsēdētāju sveic 

sudrabkāzu jubilārus, bet Zelta kāzu jubilāri tiek godināti ar naudas balvu 100 euro. 

 
12.att. Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto civilstāvokļa akta reģistru 

skaits (2011.gads - 2015.gads) 

 

Pēc 13.attēla datiem secināms, ka pozitīvs rādītājs pārskatā gadā ir bijis tas, ka, 

salīdzinot ar 2014.gadu, ir samazinājies (-31) miršanas reģistru skaits un palielinājies (+30) 

dzimšanas reģistru skaits, tādējādi starpībai starp abu veidu reģistriem sarūkot līdz 15. 

Laulības reģistri ar katru gadu novada Dzimtsarakstu nodaļā pieaug un 2015.gadā to skaits 

sasniedza 141. 

2015.gadā tika veikta demogrāfisko situāciju raksturojošo ziņu apkopošana, 

analizēšana un ikmēneša informācijas sniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
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Dobeles rajona nodaļai, Slimību profilakses un kontroles centra Veselības statistikas nodaļai, 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Dobeles filiālei, Dobeles novada pašvaldības 

iestādēm. 

Par aktualitātēm Dobeles novada iedzīvotāji regulāri tiek informēti pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.dobele.lv, kā arī  ar laikraksta “Zemgale” starpniecību. 

2.10. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbība 

2015.gadā 

Dobeles novada pašvaldības iestāde Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk tekstā PIUAC) ir Dobeles novada pašvaldības 

izveidota akreditēta izglītības un izglītības atbalsta iestāde. Dobeles PIUAC pamatfunkcijas 

ir: pieaugušo apmācība, informācija un konsultācijas uzņēmējdarbībā, projektu izstrāde, 

īstenošana, konsultāciju sniegšana cilvēkresursu attīstībā un uzņēmējdarbības atbalsta un 

attīstības jomā. 

Komunikācija ar sabiedrību 

PIUAC saziņai ar sabiedrību izmanto vairākus informācijas kanālus: PIUAC, 

Dobeles novada pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona interneta mājas lapas, sociālos 

tīklus (draugiem.lv, Twitter, Facebook u.c.), laikrakstu „Zemgale”, televīziju, informatīvo 

displeju un interneta kiosku. 

Iestādes mājas lapā www.pic.dobele.lv regulāri tiek aktualizēta informācija par 

izglītības iespējām, uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem (konsultācijām, informatīviem 

un izglītojošiem pasākumiem), internetā pieejamo resursu sniegtajām iespējām 

(populārākajiem bezmaksas un maksas rīkiem e-komercijai un marketingam), iestādes 

projektu aktivitātēm, pieejamiem finanšu resursiem (fondiem, programmām). 2015.gadā 184 

reģistrētie lietotāji gada garumā saņēma PIUAC jaunumus un ziņas. 

PIUAC ir izveidoti savi profili divos Latvijā populārākajos sociālos tīklos - 

draugiem.lv un facebook.com, ar mērķi piesaistīt jaunus klientus un jaunus sekotājus iestādes 

sociāliem profiliem. Abi profili ir kā papildus ziņu kanāli, kas nodrošina iespēju ātri paziņot 

par jauniem piedāvājumiem un notikumiem. Palīdz uzzināt papildus informāciju par iestādes 

klientiem, viņu vajadzībām, jautājumiem un sniegt uz tiem publiskas vai privātas atbildes. 

Draugiem.lv profila sekotāju skaits – 208, facebook.com - 170. 

Apmeklējot sabiedrisko ēku, kur atrodas PIUAC, ikkatrs apmeklētājs var iepazīties ar 

reklāmu, kas parādās informatīvajā displejā (ēkas 1.stāvā) un interneta kioskā (ēkas 2.stāvā). 

Informatīvajā displejā reklāmu par piedāvātajiem pakalpojumiem/produktiem/pasākumiem 

var ievietot jebkurš uzņēmums vai iestāde, iepriekš sazinoties ar informācijas speciālistu. 

Sesto gadu PIUAC bija E-prasmju nedēļas 2015 reģionālais koordinators Dobeles 

novadā. Informatīvās kampaņas laikā, kas ir Eiropas Komisijas uzsākta iniciatīva, PIUAC, 

sadarbībā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi un pagastu bibliotēkām, noorganizēja 12 

pasākumus. To mērķis bija ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un 

pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-

vidē. Kopumā pasākumos piedalījās 136 apmeklētāji. 

Pēc klientu pieprasījuma, informācijas speciālists sniedza informāciju par Dobeles 

PIUAC piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par informācijas meklēšanu 

internetā. 

Apmācība 

Dobeles PIUAC speciālisti 2015.gadā izstrādāja vai pilnveidoja 64 neformālās 

izglītības programmas un 1 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu. 

Jebkuram interesentam bez maksas ir pieejamas divas tālmācības programmas „Vietējie 

produkti no augļiem un ogām” 80 stundu apjomā un “Ieskats komercdarbības uzsākšanā”. 

http://www.pic.dobele.lv/
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2015.gadā kopā īstenoti kursi un semināri 1045 dalībniekiem 22 579 cilvēkstundu 

apjomā, kas veido apmēram 10% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, kursu dalībnieku skaits ir palielinājies par vidēji 10%, tomēr ir 

samazinājies cilvēkstundu skaits, kas liecina par cilvēku vēlmi apmeklēt vienas vai divu 

dienu apmācības. 

2015.gadā īstenoti kursi 153 pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem 1 624 

cilvēkstundu apjomā, tai skaitā 22 novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 264 cilvēkstundu 

apjomā, un 260 uzņēmējiem 1 277 cilvēkstundu apjomā. Pārskatā gadā 418 novada 

iedzīvotājiem kopskaitā 2 664 cilvēkstundu apjomā īstenota apmācība tuvu dzīvesvietai, 

vietējā pagasta teritorijā. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tika organizēti bezdarbnieku un darba 

meklētāju konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 89 cilvēkiem 11 510 cilvēkstundu 

apjomā. Pārējie 103 interesenti ir apmeklējuši dažādus neformālos un interešu izglītības 

kursus kopskaitā 5 240 cilvēkstundu apjomā. 

Uzņēmējdarbība 

Dobeles PIUAC 2015.gadā 236 uzņēmējiem un interesentiem sniedza konsultācijas, 

informāciju, organizēja apmācības. Tai skaitā 17 interesentiem tika  sniegtas konsultācijas 

par uzņēmējdarbības uzsākšanu, nodokļiem, dibināšanu, finanšu piesaistīšanas iespējām. 

2015.gadā PIUAC turpināja semināra ciklu „Uzņēmēju pēcpusdiena”, kurā piedalījās 112 

uzņēmēji un interesenti. Šajos semināros tika sniegtas zināšanas un informācija par 

grāmatvedības aktualitātēm, nodokļu izmaiņām, uzņēmuma vadītāja personīgo atbildību par 

darba aizsardzības prasību ievērošanu, klientu piesaisti interneta vidē, līdera lomu 

uzņēmumā. 29 komersanti “E-prasmju nedēļa 2015” ietvaros piedalījās semināros par 

jaunākajām iespējām IT jomā,  kā labāk izprast mūsu realitāti virtuālajā vidē, kā modernizēt 

savu ikdienas darbu. Grāmatveži, mazie uzņēmēji un pašnodarbinātās personas piedalījās 

praktiskos semināros par šādām tēmām - nodokļu aktualitātes, kā labāk sagatavoties VID 

nodokļu kontrolei, ģimene un bizness – ģimenes bizness, tā nozīmi valsts tautsaimniecības 

attīstībā, "Panākumu domāšanas stratēģija”. 

PIUAC turpina veicināt vietējo produktu ražošanas attīstību novadā. 2015.gadā 125 

mājražotāji un amatnieki piedalījās dažādos pasākumos – tikšanās, diskusijās, kontaktbiržās, 

tirdziņos, izstādē “Rīga FOOD 2015”. 2015.gadā PIUAC turpināja realizēt projektu 

“Dobeledara” – pilnveidojot mājas lapu mājražotājiem un amatniekiem www.dobeledara.lv, 

ar mērķi atbalstīt un piesaistīt jaunus novada mājražotājus un mājamatniekus, popularizēt 

viņu daudzveidīgos produktus un pakalpojumus. 2015.gadā vairāk kā 45 tūkst. reižu tika 

aplūkota dobeledara mājas lapa. Pārskata gadā tika realizēts Lauku atbalsta dienesta projekts 

“Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana”. 22 gaļas nozarē strādājošie 

speciālisti apguva 24 stundu apmācību programmu “Konkurētspējīgas lauksaimniecības 

produkcijas ražošana”. 

PIUAC turpina sadarbību ar jauniešiem. 52 jaunieši piedalījās gan E-nedēļas 

pasākumos, gan Karjeras dienas pasākumā, kurā tikās ar uzņēmēju Karīnu Šišlo SIA “Saldais 

dzintars”.  
20 komersanti piedalījās dažādos pasākumos, tai skaitā 5 komersanti piedalījās 

izstādē „Rīga FOOD 2015”, 13 - “Ceriņu svētkos” (mājražotāju, amatnieku tirdziņā). Pie 

Dobeles novada uzņēmējām septembrī viesojās 26 Zviedrijas uzņēmējas, kuras apmeklēja 

gan uzņēmumus Dobelē, gan novadā. 

Projekti 

PIUAC speciālisti aktīvi strādā pie papildus finanšu piesaistīšanas, veidojot ārvalstu 

sadarbības un vietējas nozīmes projektus uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomā. Tas 

būtiski ir ietekmējis Dobeles PIUAC saimniecisko darbību, ievērojami uzlabojot materiāli 

tehnisko bāzi, vienlaikus paaugstinot PIUAC cilvēkresursu noslogotību līdz maksimumam. 

http://www.dobeledara.lv/
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3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

3.1. Pašvaldības budžets 

Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas 

veidojas no juridisko un fizisko personu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta 

dotācijām un mērķdotācijām, aizņēmumiem, valsts un pašvaldību nodevām, pašvaldību 

budžetā ieskaitītajiem naudas sodiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 

apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības, juridisko un fizisko 

personu brīvprātīgiem maksājumiem un citiem ieņēmumiem. 

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām 

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. 

2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gada budžeta ieņēmumiem, novadā ir palielinājušies 

budžeta ieņēmumi par 304 008 euro jeb par 1,01%. 

Informāciju par pašvaldības īstermiņa aizņēmumiem un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļu skatīt pielikumā Nr.5. 

6.tabula 

Budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.

k. 
Finansiālie rādītāji 

2013.gada 

izpilde, 

EUR 

2014.gada 

izpilde, 

EUR 

2015.gadā 

Apstiprināts 

budžetā 
Izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 22 098 981 22 721 195  23 880 888 23 025 203 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 12 119 207 12 668 462 13 233 692 13 242 942 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 321 517 523 216 480 990 486 483 

1.3. 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 765 166 773 218 952 034 850 033 

1.4. Transferti 8 837 440 8 727 691 9 131 189  8 302 701 

1.5. Ārvalstu finanšu palīdzība - - - 60 061 

1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 55 651 28 608 82 983 82 983 

2. Izdevumi( kopā) 22 881 665 21 481 551 21 638 005 20 761 745 

2.1. Uzturēšanas izdevumi(kopā) 18 295 888 18 054 007 19 878 995 19 042 006 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 16 113 617 15 903 166 17 828 264 17 093 605 

2.1.2. Procentu izdevumi 210 463 63 362 42 790 42 636 

2.1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 1 570 697 1 505 242 1 418 845 1 331 706 

2.1.4. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 401 113 582 237 589 096 584 637 

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 4 585 480 3 427 544 1 758 310 1 719 739 

2.3. 

Zaudējumi no valūtas kursa 

svārstībām 297 0 700 0 

3.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 

2015.gadā Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir EUR 

22 185 171 euro, kas ir 96,29% no apstiprinātā pārskata gada plāna un 100,76%, salīdzinot 

ar iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem. 
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Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi, ēkām, mājokļiem), azartspēļu 

nodoklis, kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas valsts un pašvaldību nodevas, valsts un 

pašvaldību budžeta transferti un citi ieņēmumi. 

Dobeles novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi

Nodokļu 

ieņēmumi

59,1%

Nenodokļu 

ieņēmumi

2,2%

Maksas

 pakalpojumi

4,1%

Transferti

34,6%

 
13.att. Dobeles novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumi 

 

Lielāko daļu – 13 117 128 euro jeb 59,1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 

veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un 

azartspēļu nodoklis), kas, salīdzinot ar 2014.gadu, pieauguši par 521 013 euro jeb 3,97%. 

No tiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis 11 062 884 euro apmērā jeb 49,86% no kopējiem 

ieņēmumiem, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinājies par 263 850 euro jeb 2,39%, nekustamā 

īpašuma nodoklis – 1 996 855 euro jeb 9% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 

2014.gadu, pieaudzis par 254 916 euro jeb 14,64% un azartspēļu nodoklis – 57 389 euro jeb 

0,26% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2014.gadu, pieaudzis par 2 247 euro jeb 

4,07%. 

Pārskata gadā turpināts darbs ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.  

486 483 euro nenodokļu ieņēmumus jeb 2,19% no kopējiem ieņēmumiem - veido 

valsts un pašvaldības nodevas, sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības kapitāla 

izmantošanas, īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi. 

Kā ārvalstu palīdzība uzskaitīti ES fondu finansēto projektu ieņēmumi 60 061 euro 

apjomā. 

850 033 euro bija maksas pakalpojumu ieņēmumi – jeb 3,83% no kopējiem 

ieņēmumiem. Tie sastāv no ieņēmumiem no maksas par pašvaldībai piederošās nekustamās 

un kustamās mantas izmantošanu. 

2015.gadā pašvaldības pamatbudžetā dažādu transfertu veidā maksājumos saņemts 

finansējums 7 671 466 euro apmērā, kas veido 34,6% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot 

ar 2014.gadu, samazinājies par 455 217 euro. Kā valsts budžeta transferti tiek saņemti 

līdzekļi izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu 

uzturēšanai nepieciešamie līdzekļi, kā arī līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansēto projektu īstenošanai. Kā pašvaldības budžeta transfertus uzskaita izglītības 

savstarpējos norēķinus, kā arī savstarpējos norēķinus par sociālajās iestādēs ievietotām 

personām. 
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7.tabula 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi 

2013.gada 

izpilde, 

EUR  

2014.gada 

izpilde,  

EUR 

Pārskata gadā, EUR Izpilde, EUR 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2015.gads 

pret 2014. 

gadu, EUR 

2015.gads 

pret 

2014.gadu 

% 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

10 406 559 10 799 034 11 062 884 11 062 884 100,0 +263 850 102,39 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

1 567 858 1 741 939 1 987 602 1 996 855 100,47 +254 916 114,64 

Azartspēļu 

nodoklis 
55 072 55 142 57 392 57 389 99 ,99 +2 247 104,07 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
321 205 523 190 480 990 486 483 101,08 -36 707 92,93 

Maksas 

pakalpojumi 
756 166 773 218 952 034 850033 95,62 +137 099 117,73 

Ārvalstu 

finanšu 

palīdzība 

0 0 0 60 061 x +60 061 x 

Valsts budžeta 

transferti 
7 950 077 7 663 072 8 092 823 7 261 818 89,75 - 400 054 94,78 

Pašvaldību 

budžeta 

transferti 

422 685 463 611 407 131 409 648 100,62 -53 963 88,36 

Kopā 21 488 623 22 019 206 23 040 856 22 185 171 96,29 +166 511 100,76 

 

2015.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 

1001 euro, kas ir par 25 euro vairāk nekā 2014.gadā (2014.gadā kopējie pamatbudžeta 

ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju – 976 euro). 

3.3. Pamatbudžeta izdevumi 

Kopumā 2015.gadā izlietoti līdzekļi 20 012 879 euro apmērā, kas ir par 3,99% 

mazāk nekā 2014.gadā. Šie līdzekļi nodrošināja veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto 

pasākumu, programmu un projektu realizāciju. 2015.gadā pašvaldība veiksmīgi pabeigusi 

sākto projektu realizāciju, kā arī ir sākti daži jauni projekti infrastruktūras sakārtošanai un 

attīstīšanai. Lai nodrošinātu līdzekļu pieejamību projektu realizācijai, ir ņemti kredīti Valsts 

kasē. Kopējās pašvaldības saistības 2015.gada beigās ir 9 011 557 euro.  

Kapitālieguldījumiem - infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un 

pamatlīdzekļu iegādei - 2015.gadā novirzīti 1 553 957 euro, kas ir 7,76% no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem, uzturēšanas izdevumi veido 18 458 922 euro jeb 92,24% no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
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8.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 

Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajai 

klasifikācijai 

2013.gada 

izpilde, 

EUR 

2014.gada 

izpilde, 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde 

% pret 

gada 

plānu 

2015.gads 

pret 

2014.gadu 

EUR 

2015.gads 

pret 

2014.gadu 

% 

Uzturēšanas 

izdevumi kopā 17 739 826 17 463 327 19 295 835 18 458 922 95,67 + 995 595 105,71 

Kārtējie izdevumi 15 637 075 15 385 125 17 323 105 16 572 060 95,66 

+ 1 186 

935 107,71 

Procentu izdevumi 210 463 63 362 42 790 42 636 99,64 -20 726 67,29 

Subsīdijas, dotācijas 

un sociālie pabalsti 1 491 175 1 432 603 1 340 844 1 259 589 93,94 -173 014 87,92 

Uzturēšanas 

izdevumu transferti 401 113 582 237 589 096 585 637 99,45 +3 400 100,62 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 4 578 295 3 381 504 1 592 528 1 553 957 97,58 -1 827 547 45,95 

Zaudējumi no valūtas 

kursa svārstībām 279 0 700 0 0 0 0 

Kopā 22 318 400 20 844 831 20 889 063 20 012 879 95,81 -831 952 96,01 

 

 

 
14.att. Dobeles novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu izpildes 

struktūra, % 

 

Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā, redzam, ka: 

1) lielākā daļa pamatbudžeta izdevumu 11 588 592 euro jeb 57,91% ir izlietoti 

izglītības funkciju nodrošināšanai, 

2) 2 254 359 euro jeb 11,26% ir izlietoti vadības funkciju izpildei un 

administrēšanai, 

3) 1 826 759 euro jeb 9,13% ir izlietoti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 

 

 

Dobeles novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta  
izdevumu izpildes struktūra, % 

Uzturēšanas  
izdevumi 

92,24% 

Izdevumi  
kapitāliegul- 

dījumiem 
7,76% 
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9.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām 

kategorijām 

2013. gada 

izpilde, 

EUR 

2014.gada 

izpilde,  

EUR 

Pārskata gadā Izpilde 

Gada plāns, 

EUR 

Izpilde no 

gada 

sākuma, 

EUR 

Izpilde 

% pret 

gada 

plānu 

2015.gads/

2014.gadu 

EUR 

2015.gads/

2014.gadu 

% 

Valdības dienesti 2 499 512 2138712 2503077 2254359 90,06 

+115 

647 105,41 

Sabiedriskā kārtība 

un drošība 315 690 309947 354401 330834 93,35 20 887 106,74 

Ekonomiskā 

darbība 3 396 607 1377533 459205 447018 97,40 

-930 

515 32,45 

Vides aizsardzība 254 606 42653 57879 57463 99,28 

+ 14 

810 134,72 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 1 580 556 2040052 1864484 1826759 97,98 

-213 

293 89.54 

Veselība 17 292 15215 15376 14419 93,78 -796 94,77 

Kultūra un sports 1 506 052 1442070 1801005 1749455 97,12 

+307 

385 121,32 

Izglītība 10 900 359 11709157 11887802 11588592 97,49 

-120 

565 98,97 

Sociālā aizsardzība 1 847 726 1769492 1945834 1743980 89,63 -25 512 98,56 

Kopā 22 318 400 20844831 20889063 20012879 95,81 

 -830 

879 96,01 

 

 

 
15.att. Dobeles novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra 

 

Izdevumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 2015.gadā bija 903 euro, kas ir par 

21 euro mazāk nekā 2014.gadā, kad kopējie pamatbudžeta izdevumi uz vienu Dobeles 

novada iedzīvotāju bija 924 euro. 

Dobeles novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu  
struktūra 

Veselība 
0,08% 

Izglītība 
57,91% 

Sociālā  
aizsardzība 

8,71% 

Valdības 
dienesti 
11,26% Sabiedriskā  

kārtība un  
drošība 

1.65% 

Ekonomiskā  
darbība 
2,23% 

Vides  
aizsardzība 

0,29% 

Teritoriju un 
 mājokļu 

 apsaimniekošana 
9,13% 

Kultūra  
un sports 

8,74% 
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3.4. Speciālā budžeta izpilde 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2015.gadā bija 757 049 euro, kas, salīdzinot ar 

2014.gadu, ir palielinājušies par 83 668 euro vai 12,43%. Speciālo budžetu veido dabas 

resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondam. 

Speciālā budžeta līdzekļi 591 851 euro apmērā izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai un 

remontam, 76 936 euro apmērā izlietoti atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā. 

 

10.tabula 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

  

2013. 

gada 

izpilde 

EUR 

2014. 

gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde 

no gada 

sākuma 

Izpilde 

% pret 

gada 

plānu 

2015.gads/

2014. gads 

EUR 

2015.gads/

2014.gads 

% 

Ieņēmumi 

Dabas resursu 

nodoklis 89 718 72 347 125 814 125 814 100 +53 467 173,90 

Mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļu 

fondiem 464 677 601 008 631 235 631 235 100 +30 227 105,03 

Pārējie ieņēmumi 312 26 0 0 0 -26 0 

Kopā ieņēmumi 554 707 673 381 757 049 757 049 100 +83 668 112,43 

Izdevumi 

Ekonomiskā darbība 453 687 540 656 591 851 591 851 100 +51 195 109,47 

Vides aizsardzība 64 536 71 081 76 936 76 936 100 +5 855 108,24 

Kopā izdevumi 518 223 611 737 668 787 668 787 100 +57 050 109,33 

3.5. Ziedojumi un dāvinājumi 

2015.gadā pašvaldība saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus 82 983 euro apmērā, 

kas izlietoti atbilstoši mērķim - ekonomisko, izglītības, kultūras un sociālo funkciju 

nodrošināšanai: 

1) kultūrai un sportam – 8 669 euro, 

2) izglītībai – 7 019 euro, 

3) sociālajai aizsardzībai – 8 779 euro, 

4) ekonomiskajai darbībai – 50 000 euro, 

5) teritoriju apsaimniekošana - 4 544 euro, 

6) vadības dienestiem – 1 068 euro. 

 

2015.gadā pašvaldība ziedojumos ir saņēmusi par 290,8% jeb 54 451 euro vairāk 

nekā 2014.gadā. 
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11.tabula 

Pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 

  

2013.gada 

izpilde 

EUR 

2014.gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde 

pret gada 

plānu, % 

2015.gads/

2014.gads 

EUR 

2015.gads/

2014.gads, 

% 

Ieņēmumi  

Ziedojumi un 

dāvinājumi naudā 55 651 28 532 82 983 82 983 100 +54 541 290,8 

Kopā ieņēmumi 55 651 28 532 82 983  82 983 100 +54 541 290,8 

Izdevumi 

Ekonomiskā 

darbība - 0 50 000 50 000 100 +50 000 x 

Kultūra un sports 3364 11 516 8 669 8 669 100 - 2 847 75,28 

Izglītība 7 918 7 055 7019 7019 100 - 36 99,49 

Vispārējie vadības 

dienesti 16 760 1 1068 1068 100 + 1067 x 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 1 574 0 4 544 4 544 100 + 4 544 x 

Sociālā aizsardzība 15 426 6411 8 779 8 779 100 + 2 368 136,94 

Kopā izdevumi 45 042 24 983 80 079 80 079 100 +55 096 320,53 
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4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS 

2015.gadā Dobeles novada pašvaldībai bija līdzdalība 7 radniecīgajās 

kapitālsabiedrībās, kurās Dobeles novada pašvaldībai ir 100% līdzdalība. Kopējā 

pamatkapitāla vērtība 2015.gada 1.janvārī bija 12 961 194 euro, savukārt, 2015.gada 

31.decembrī – 12 961 194 euro. Līdzdalība uzskaitīta pēc izmaksu metodes. 

Kapitāldaļu palielinājums vai samazinājums 2015.gada laikā nav reģistrēts. 

2010.gada 13.jūlijā tika pieņemts Dobeles novada domes lēmums Nr.181/11 par SIA 

„Zebrenes nami” darbības izbeigšanu, uz ko pamatojoties notiek likvidācijas process. 

12.tabula 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
Uzņēmuma nosaukums Uz 01.01.2015. Uz 31.12.2015. 

EUR Līdzdalība % EUR Līdzdalība % 

SIA „Dobeles enerģija” 2 229 647 100 2 229 647 100 

SIA „DOBELES AUTOBUSU PARKS” 584 000 100 584 000 100 

SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 349 793 100 349 793 100 

SIA „DOBELES ŪDENS” 4 641 743 100 4 641 743 100 

SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” 5 000 000 100 5 000 000 100 

SIA „Zebrenes nami” 8 708 100 8 708 100 

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 147 303 0 147 303 100 

Kopā 12 961 194 x 12 961 194 x 
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5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Dobeles novada teritorijā saskaņā ar datiem par Dobeles novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu uz 2015.gada 31.decembri lielāko daļu aizņem pašvaldībai piederošā un 

piekrītošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas tiek iznomāta novada fiziskajām un 

juridiskajām personām. Pašvaldībai pieder meži, kas veido nelielas platības, kā arī karjeri. 

 
16.att. Dobeles novada pašvaldības zemes 2015.gadā 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atlikusī vērtība uz 31.12.2015. bija 49 555 286 euro. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība ir samazinājusies par   

2 084 766 euro. 

13.tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2015.gadā 
Konta Nr. Posteņa nosaukums Atlikusī vērtība, EUR 

uz 31.12.2013. uz 31.12.2014. uz 31.12.2015. 

A B 24 24 24 

1210+1260 Nekustamais īpašums kopā 50 193 696 51 640 052 49 555 286 

1210n Zeme, ēkas un būves 50 149 277 51 496 281 49 411 169 

1211n Dzīvojamās ēkas  2 131 446  2 640 023 2 550 042 

1212n Nedzīvojamās ēkas 18 195 863 18 884 300 18 956 571 

1213n Transporta būves 16 647 768 16 047 914 14 083 285 

1214n Zeme zem ēkām un būvēm 2 811 804 2 816 704 2 780 610 

1215n Kultivētā zeme 3 161 231 3 082 135 3 038 181 

1216n Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 452 923 452 923 463 431 

1217n Pārējā zeme 2 084 284 1 940 615 1 897 091 

1218n Inženierbūves 3 174 552 4 216 831 4 264 408 

1219n Pārējais nekustamais īpašums 1 389 406 1 414 836 1 377 550 

1260n Bioloģiskie un pazemes aktīvi 144 419 143 771 144 117 

1262n Augļu dārzi un citi regulāri ražojošu 

koku stādījumi 0 0 0 

1263n Mežaudzes 131 404 130 611 130 611 

1269n Pārējie bioloģiskie aktīvi 13 015 13 160 13 506 

 

Pašvaldība ir uzskaitījusi un apkopojusi datus par tās rīcībā esošajām zemēm, ēkām, 

būvēm un dzīvokļiem, kas ir reģistrēti zemesgrāmatā, kā arī par pašvaldībai piekritīgiem 
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objektiem, kas vēl nav reģistrēti zemesgrāmatā. Lai pašvaldība varētu racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot savus nekustamos īpašumus, ir jāveic objektu reģistrācija zemesgrāmatā. 

14.tabula 

Pašvaldības īpašumu bilances (atlikusī) vērtība uz 31.12.2015. 

Īpašuma 

raksturojums 

Bilances (atlikusī) 

vērtība pašvaldības 

īpašumiem (EUR) 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri ir ierakstīti 

zemesgrāmatā (EUR) 

Bilances (atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri nav ierakstīti 

zemesgrāmatā (EUR) 

Zeme 8179313 3914884 4264429 

Ēkas 18956571 18011523 945048 

Būves 18347693 0 18347693 

Dzīvokļi 2550042 2497215 52 827 

KOPĀ: 48033619 24423622 23609997 
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6. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

ĪSTENOŠANĀ 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Dobeles novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija apstiprināta ar Dobeles 

novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.129/4 „Par Dobeles novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam apstiprināšanu”. 

Teritorijas plānojums 

Ar Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.146/5 „Par Dobeles 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu izdošanu” tika apstiprināts Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-

2025.gadam un pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.  

Ar Dobeles novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr. 231/11 "Par Dobeles 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi" ir uzsākts darbs pie 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes. 

Attīstības programma  

Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam gala redakcija apstiprināta 

Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra sēdē ar lēmumu Nr.336/13 „Par Dobeles 

novada pašvaldības attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu”. Pārskata periodā ir aktualizēts attīstības programmas Rīcību un investīciju 

plāns un 2014.gada 29.decembra domes sēdē pieņemts lēmums Nr.341/13 par tā 

apstiprināšanu.  

Pārskata periodā tika nodrošināta „Dobeles novada attīstības programmas 2014.-

2020.gadam” un „Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam” 

ieviešana un izstrādāts uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu. 

6.1. Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

Eiropas Savienībā (ES) sācies jaunais – 2014.-2020.gada plānošanas periods un valsts 

līmenī norit aktīvs darbs pie dažādu normatīvo aktu izstrādes, lai būtu iespēja sekmīgi apgūt 

ES finansējumu un realizēt dažādu jomu projektus, kas atbilst ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība", kurā noteikti ES 

fondu investīciju principi, sasniedzamie rezultāti un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem 

gadiem.  

Eiropas Fondu finansējums 2015.gadā sastādīja 458 754 euro, kas ir 2,07% no 

kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinot ar 2014.gadu piesaistītais finansējums 

samazinājies par 1 076 182 euro vai 29,89%.  

Relalizēties 2014.gadā uzsāktie ES projekti un 2015.gadā sagatavotie, iesniegtie un 

apstiprinātie projektu pieteikumi:  

1) "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā" (id.Nr. 

DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/077/031), kura rezultātā paplašināti 7 esošie publiskie 

interneta pieejas punkti Dobeles novadā: SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcā", Krimūnu 

pagasta bibliotēkā, Jaunbērzes pagasta bibliotēkā, Dobeles Tūrisma un informācijas 

centrā, Annenieku pagasta bibliotēkā, Zebrenes pagasta bibliotēkā, Bikstu pagasta 
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bibliotēkā un izveidoti 7 jauni publiskā interneta pieejas punkti: Dobeles Amatniecības 

un vispārizglītojošā vidusskolas dienesta viesnīcā Apguldē, Dobeles novada sociālā 

dienesta telpās Auru pagasta Gardenē, Penkules Kultūras namā, Dobeles pilsētas sporta 

hallē, Ģimenes ārsta I. Dūrējas prakses vietā Dobeles pagasta Aizstrautniekos, 

sabiedriskajā ēkā Draudzības ielā 1 Annenieku pagasta Kaķeniekos un Dobeles autoostā. 

Projekta kopējās izmaksas 32 160,70 euro, no tām publiskais finansējums 28301,42 euro 

un pašvaldības līdzfinansējums 3859,28 euro; 

2) "Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija Dobeles novadā" 

(id.Nr.KPFI-13.3/44). Projekta rezultātā Elektrības, Jāņa Čakstes, Pumpuru un Īles ielā 

Dobelē un Bērzu un Draudzības ielā Jaunbērzes ciematā tika nomainīti DRL gaismekļi 

uz 80 LED tehnoloģiju gaismekļiem Projekta kopējās izmaksas 204 600,92 euro, t.sk., 

KPFI finansējums 63,999985% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām; 

3) "Zivju krājumu papildināšana Dobeles pagasta Gauratas ezerā", kura īstenošanas 

rezultātā ezerā ielaisti 1400 ataudzētu līdaku mazuļu, tādējādi palielinot ezera zivju 

krājumus un labvēlīgi ietekmējot rekreācijas un tūrisma attīstību novadā. Projekts 100% 

finansēts no LAD Zivju fonda un tā kopējās izmaksas 406,56 euro; 

4) "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada pirmsskolas izglītības 

iestādē „Zvaniņš"" (Nr.KPFI-15.4/129). Projekta ietvaros bērnudārzā esošais iekštelpu 

apgaismojums nomainīts pret modernām un energoefektīvām spuldzēm un armatūru. 

Projekta kopējās izmaksas 56 119,79 euro, t.sk., KPFI finansējums ne vairāk kā 

84,999997% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām; 

5) „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Naudītes skolā, Naudītē, Dobeles novadā" 

(Nr.KPFI-15.4/128), kura rezultātā nomainīts ar dīzeļdegvielu kurināmais apkures katls 

pret apkures katlu, kas kurināms ar biomasu, tādējādi samazinot kopējās izmaksas par 

patērēto siltumenerģiju. Projekta kopējās izmaksas: 129 873,40 euro, t.sk., KPFI 

finansējums ne vairāk kā 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām;  

6) "E.urope W.eek for Y.outh (E.W.Y. 2015)" "Eiropa - nedēļa jaunatnei" (id. Nr.558083-

CITIZ-1-2014-2-IT-CITIZ-TT). Projekta mērķis: veicināt diskusijas par pilsoņu 

demokrātisko un pilsonisko līdzdalību jauniešu vidū Eiropas līmenī un jauniešu 

labklājības celšanas iespējām Eiropā, kā arī tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem un 

paaugstināt pilsoņu izpratni par Eiropas politikas jautājumiem. Projekta ietvaros 15 

Dobeles novada jaunieši no Dobeles 1.vidusskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas, divi pedagogi un trīs pašvaldības 

darbinieki, līdztekus Itālijas, Rumānijas, Polijas, Horvātijas, kā arī Jelgavas novada 

jauniešiem aktīvi līdzdarbojās visās Itālijas Trivero pašvaldības organizētajās aktivitātēs. 

Novada pašvaldības finansējums projektā 6840,40 euro; 

7) Ir realizēts projekts "Zebrus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde" 

un  "Apguldes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde". Pēc projekta 

realizācijas iegūta datalizēta, uz pētījumiem balstīta informācija par ūdenstilpju ūdens 

kvalitāti, zivju resursu  pieejamību un attīstību kopumā, kā arī ieteikumi par ūdenstilpju 

turpmākās ekspluatācijas kārtību, perspektīvo attīstību un aizsardzību. Uz izstrādātā 

materiāla pamata iespējams turpināt situācijai atbilstošu ezeru apsaimniekošanu un veikt 

lietderīgākus zivju resursu atjaunošanas, aizsardzības un atražošanas pasākumus. Abu 

projektu realizācijai finansējums saņemts no Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda – 

Zebrus ezera noteikumu izstrādei 879,00 euro, Apguldes ezera – 621,00 euro. 

2015.gadā pašvaldība sniegusi finansiālu atbalstu biedrībām, nodibinājumiem, 

fiziskām personām projektu īstenošanā Dobeles novadā kultūras un sporta nozarē par kopējo 
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summu 32441,00 euro, sociālajā un veselības jomā – 14 476,12 euro. Pārskata periodā NVO 

ir sniegts līdzfinansējums 3322 euro apmērā ES fondu finansēto projektu īstenošanai. 
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7. DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2016.GADĀ 

Dobeles novada pašvaldības 2016.gada kopbudžeta (pamatbudžeta un speciālā 

budžeta) ieņēmumi prognozēti 20 978 903 euro apjomā (946 eiro uz vienu Dobeles novada 

iedzīvotāju), kas, salīdzinot ar 2015.gada precizēto budžetu, ir par 2 901 985 euro jeb 12,15 % 

mazāk.  

2016.gada pamatbudžeta prognozētie ieņēmumi ir 20 042 338 euro, speciālā budžeta 

ieņēmumi 805 985 euro un ziedojumu budžeta ieņēmumi 130 580 euro. Ieņēmumu īpatsvars 

ir šāds: pamatbudžets – 95,54%, speciālais budžets – 3,84% un ziedojumu budžeta ieņēmumi 

- 0,62% no kopējiem ieņēmumiem. 

2016.gadā Eiropas fondu finansējums plānots  128 192 euro apmērā, kas ir par 

27,94% mazāk nekā 2015.gadā. 

2016.gadā pašvaldība saskaņā ar izvirzītajām attīstības prioritātēm izstrādās jaunus 

projektu pieteikumus, lai iespēju robežās apgūtu Eiropas struktūrfondu līdzekļus, kā arī 

turpinās 2015.gadā iesākto ES finansēto projektu realizāciju: 

1) "PROTI un DARI!", kas atbilst ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmai "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 

NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 

īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā". Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri 

nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā 

(NVA) kā bezdarbnieki un veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, 

Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības 

aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta īstenošanas 

laiks 2015. gada 1.maijs līdz 2018. gada 31.decembris, kopējās izmaksas: 143 906,40 

euro; 

2) Jaunatne Eiropā - Preventīvie pasākumi atkarību veicinošo vielu mazināšanā jauniešu 

vidū" (Youth in Europe - Evidence -based drug prevention!"). Projektā piedalās partneri 

no 9 valstīm, t.sk. arī Dobeles novada pašvaldība. Projekta mērķis: mazināt atkarību 

veicinošo vielu lietošanu jauniešu vidū (no 15 līdz 16 gadu veciem jauniešiem), iegūt 

zināšanas, kas paaugstinātu pašvaldībā strādājošo speciālistu kapacitāti darbā ar 

jauniešiem. Projekta īstenošanas laiks 2015.gada 5.maijs līdz 2017.gada 31.decembris, 

kopējās izmaksas 218 348,000  euro, pašvaldības kopējais finansējums 15 280,00 euro;  

3) "Atver sirdi Zemgalē", kas atbilst ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskajam atbalsta mērķim 9.2.2. 

''Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

invaliditāti un bērniem". Projekta sadarbības partneri: Zemgales reģiona pašvaldības un 

institūcijas. Projekta mērķis ir palielināt Zemgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu 

un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. Īstenošanas laiks no 2015.gada 1.decembra - 2022.gada 

31.decembrim, kopējās izmaksas: 5 580 964 euro, ESF finansējums: 4 853 010,40 euro; 

4) plānots īstenot projektu "Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā". Projekta 

plānotās kopējās izmaksas 146 810,02 euro; 
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5) "Arheloģijas veikšana Dobeles Livonijas pils kapelā". Projekta plānotās izmaksas 27 

579,06 euro, no tām 5000,00 euro  Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums, 22 579,06 

euro pašvaldības finansējums; 

6) pašvaldība kā partneris iesaistīsies projektā "Atver sidri Zemgalē", kura mērķis ir 

Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta 

vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Projekts tiks realizēts 9.2.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma 

“Deinstitucionalizācija” ietvaros. Projekta ieviešanas laiks ir no 2015.gada 1.decembra 

līdz 2022.gada 31.decembrim; 

7) pašvaldība kā partneris iesaistīsies SAM 9.2.1. "Paaugstināt sociālo dienestu darba 

efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 

pasākumā 9.2.2.1. "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās", ko īstenos 

Labklājības ministrija. Projekta ietvaros plānotas apmācības Sociālā dienesta 

darbiniekiem; 

8) tiks izstrādāti un iesniegti projektu pieteikumi darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" noteiktajos specifiskajos atbalsta mērķos (SAM): 

 SAM 3.3.1. - palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām; 

 SAM 4.2.2. - atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās; 

 SAM 5.5.1. - saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus; 

 SAM 5.6.2. - teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām; 

 SAM 8.1.2. - uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 

Dobeles novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta plānoto izdevumu struktūru 

budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai, pasākumu finansēšanai, teritorijas uzturēšanai un 

labiekārtošanai, projektu finansēšanai un sociālajai palīdzībai skat.17.attēlā. 
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Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis

11 537615

58%

Nekustamā īpašuma 

nodoklis

1 765 657

9%

Pārējie

1 476 984 

7%

Dotācija 

1 444 584

7%

Finansējums ES

fondu projektiem

128 192

1%

Valsts budžeta transferti

3 689 306

18%

 

17.att. Dobeles novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra  
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PIELIKUMI 
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Komisijas, darba 

grupas 

u.c. domes dibinātas 

institūcijas 

KOMITEJAS 

KOMISIJAS 

IESTĀDES 

VIETNIEKS 

SOCIĀLĀ  

IZGLĪTĪBAS, 

KULTŪRAS UN 

SPORTA  

PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

TAUTSAIMNIECĪBAS 

UN ATTĪSTĪBAS 

FINANŠU UN BUDŽETA 

BĀRIŅTIESA 

IZPILDDIREKTORS 

VIETNIEKS 

PAŠVALDĪBAS 

KAPITĀLSABIEDĪBAS 

ADMINISTRĀCIJA 

 

NODAĻAS: 

DZIMTSARAKSTU  

PAGASTU PĀRVALDES  

ADMINISTRATĪVĀ  

JURIDISKĀ  

 
KOMUNĀLĀ  

ATTĪSTĪBAS UN 

PLĀNOŠANAS  

FINANŠU UN 

GRĀMATVEDĪBAS  

 

SOCIĀLAIS 

DIENESTS 

BŪVVALDE 

KULTŪRAS UN 

SPORTA 

PĀRVALDE 

PIEAUGUŠO 

IZGLĪTĪBAS UN 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

ATBALSTA CENTRS 

IZGLĪTĪBAS 

PĀRVALDE 

PAŠVALDĪBAS 

POLICIJA 

SKOLAS 

PIRMSKOLAS  

IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES 

SIA «DOBELES 

ENERĢIJA» 

SIA «DOBELES 

ŪDENS» 

SIA «DOBELES 

AUTOBUSU PARKS» 

SIA «DOBELES UN 

APKĀRTNES 

SLIMNĪCA» 

SIA «DOBELES 

KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI» 

SIA «NAMSAIMNIEKS» 

Likvidējamā SIA 

«ZEBRENES NAMI» 

NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA 

Dobeles novada DOME 

1.pielikums. Novada pašvaldības pārvaldes shēma  
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2.pielikums. 2015.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti kultūras nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. Zemgales novada ņieburu un vestu 

iegāde Dobeles pilsētas kultūras nama 

bērnu deju kolektīvam "Drellīši" 

Dobeles kultūras biedrība 600 

2. Cītara Penkules kultūras nama kapellai Kultūrizglītības biedrība "Darbs" 450 

3. Izzinošs Dobeles novada kalendārs Dobeles vēstures biedrība 600 

4. Bikstu kultūras nama vidējās paaudzes 

deju kolektīva "Bikstenieki" un 

jauniešu deju kolektīva "Rakstā" dalība 

festivālā Sāremā, Igaunijā 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

"Bikstenieki" 
600 

5. Nāc, puišeli, tu plānā,/ Mēs tev bikses 

mērīsim... 
Biedrība "Ar Dieveri dancot gāju" 600 

6. Ceļojošā izstāde "Dobeles luterāņu 

baznīca" 
Dobeles vēstures biedrība 600 

7. Deju kopas"Akači" vīru tautastērpu 

uzlabošana 
 Biedrība Elise 600 

8. Auduma iegāde koncertžaketēm korim 

"Vizma" 
Biedrība "Koris Vizma" 600 

9. Esi sveicināts Naudītē Baiba Smiltniece 400 

10. Baltijas valstu Vācu dziesmu svētki 

Tartu 
Dobeles Vācu kultūras biedrība 300 

11. Informācijas pieejamības uzlabošana 

Pētera Upīša ceriņu dārzā 
Selekcionāra Pētera Upīša biedrība 500 

12. 
Ogulāji 

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu 

biedrība "Laimiņa" 
300 

13. Vidzemes novada tautas tērpa 

komplekts 
Dobeles kultūras biedrība 428 

14. Atbalsts jauktajam korim "Septiņi 

sapņi" 

Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs 

"Saspraude" 
350 

15. Jaunu daudzfunkcionālu, ilgtspējīgu un 

transformējamu dekorāciju 

izgatavošana un iegāde Dobeles 

novada Krimūnu tautas nama 

amtierteātrim "Skats" 

Biedrība "Elise" 400 

16. RAINIS un ASPĀZIJA "piestāj" 

Penkulē 
Sieviešu klubs "Liepas" 150 

17. Vīru kreklu un sievu apakšsvārku 

iegāde Dobeles pilsētas senioru deju 

kopai "Dobelnieki" 

Biedrība "Dobelnieki dejo" 350 

18. "Deja cauri gadiem" VPDK "sadancis" 

un JDK "Re-kā" jubilejas koncerts 
Kultūrizglītības biedrība "Darbs" 300 

19. Soli pa solim uz priekšu Biedrība „Koris Viesturzeme 300 

20. Paaudžu sadarbība Latvijas vēsture 

skaidrošanā 

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības 

Dobeles nodaļa 
300 

21. Sadraudzības koncerts"Sadziedam 

novadiņi" 

Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs 

"Saspraude" 
200 

22. Sieviešu vokālā ansambļa "Noskaņa" 

16 gadu jubilejas pasākums "Visu gadu 

dziesmas krāju" 

Bikstu sieviešu biedrība "Senēcija" 250 

23. Dziesma skan, ceriņi smaržo un tvan Dobeles pilsētas pensionāru biedrība 250 

KOPĀ 9428,00 
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2.uzsaukums 

1. Radošā darbnīca „Izkal savu laimi 

pats" 

Dobeles vēstures biedrība 600 

2. Lauku kapelu festivāls „Kulšanas 

talka" 

Kultūrizglītības biedrība „Darbs" 600 

3. Ja daram, tad varam! Koris Viesturzeme 600 

4. Golden Summer labdarības projekts, 

otrā daļa kids Party 

Biedrība Golden Summer 600 

5. Caur puķu lodziņu veroties Dobeles novada bērnu un jauniešu 

invalūdu biedrība „Laimiņa" 

490 

6. Dejošanas apavi deju grupai „Laimes 

pulkstenis" 

Annenieku attīstības biedrība 450 

7. Bikstu kultūras nama vidējās paaudzes 

deju kolektīva „Bikstenieki" sieviešu 

tērpu (sarafāns un blūze) iegāde 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Bikstenieki" 

440 

8. Izstāžu siena Dobeles novada 

Centrālajā bibliotēkā 

„Gaismas koks" Dobeles novada 

kultūrizglītības biedrība 

330 

9. Sievu galvassegu iegāde Dobeles 

pilsētas senioru deju kopai 

„Dobelnieki" 

Biedrība „Dobelnieki dejo" 300 

10. Vidējās paaudzes deju kolektīvu 

sadraudzības koncerts/konkurss - 

„DOBELES ĀBOLU MAISS" 

Dobeles kultūras biedrība 300 

11. Zebrenes sieviešu vokālā ansambļa 

„MODO" 5 gadu jubilejas pasākums 

Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva" 210 

12. Dziedot dzimu dziedot augu Dobeles pilsētas Pensionāru biedrība 150 

13. Manas saknes - tikai te... Sieviešu klubs Liepas 100 

KOPĀ 5170,00 

KOPĀ 2015.GADĀ 14598,00 
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3.pielikums. 2015.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti sporta nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. Dobeles invalīdu biedrība Veselībai un dzīvotpriekam 200 

2. 

Latvijas Karatē Federācija 

Viktorijas Rezajevas dalība Eiropas Karatē 

Federācijas čempionātā no 19. līdz 22. martam 

Stambulā, Turcijā 

400 

3. 
Biedrība TSK Sprīdītis 

Skriešana un Orientēšanās - izkustēties iespēja 

visiem 
200 

4. 
Biedrība TSK Sprīdītis 

Orientēšanās- svaigs gaiss un fiziska slodze - 

iespēja pamēģināt 
450 

5. 
Sporta klubs "Dobeles Atlēts" 

Eiropas čempionāts jauniešiem U-15 

svarcelšanā 
300 

6. 
Sporta klubs "Dobeles Atlēts" 

Eiropas čempionāts jauniešiem U-15 

svarcelšanā 
300 

7. Dobeles pilsētas pensionāru biedrība Kustības ir labākās zāles! 300 

8. 

Biedrība "Motoklubs "M FMOTO"" 

Moto kluba MF MOTO braucēja Raivo Liepas 

tehniskais nodrošinājums Latvijas kausa 

2015.gada sezonas motokrosa sacensībām 

200 

9. 

EGLIC RACING 

Atbalsts Jānim Eglītim sagatavoties 

2015.g.motosezonai Super Stock 600 klasē un 

dalībai Latvijas, Baltijas čempionātā Pērnavā, 

Igaunijā 30. -31.05.2015. 

300 

10. Biedrība "Dobeles šaha klubs" Šaha kluba aprīkojuma uzlabošana 400 

11. 

Sporta biedrība "Ippon" 

Finansiāls atbalsts Dobeles novada karatistu 

dalībai Eiropas šotokan karatē čempionātā un 

starptautiskās karatē sacensībās 

200 

12. 
Sporta biedrība "Ippon" 

Finansiāls atbalsts starptautiskām karatē 

sacensībām „Ippon Cup 2015" 
400 

13. 

Sporta klubs Reir Dobele 

Finansiāls atbalsts Dobeles novada sieviešu 

virslīgas handbola komandas "Dobeles sporta 

skola /Reir" spēļu un iesildīšanās formu 

iegādei 

400 

14. 
Sporta klubs Reir Dobele 

Sporta kluba Reir Dobele aktivitātes 2015. 

gada triatlona sezonas sākumā 
300 

15. 

Riteņbraukšanas sporta klubs 

Tandēms 

Riteņbraukšanas sporta kluba "Tandēms" 

sportista Ērika Toma Gavara atbalsts 

gatavojoties startiem un starti 2015. gada 

Latvijas čempionātos, Eiropas čempionātā 

Igaunijā - Tartu, pasaules čempionātā ASV -

Ričmonda. Riteņbraukšanas sporta kluba 

"Tandēms" sportista Ādama Veina Rozenfelda 

atbalsts gatavojoties startiem un startu 

2015.gada Latvijas čempionātos, Jaunatnes 

Olimpiskās dienas Tbilisi, Eiropas jaunatnes 

daudzdienu velobraucienā Austrijā. 

600 

16. 
Riteņbraukšanas sporta klubs 

Tandēms 

Šosejas riteņbraukšanas sporta sacensības 

"Dobeles kauss" sarīkošana.  Dobeles novada 

atklātais čempionāts velo krosā 

400 

17. 

Šaušanas sporta klubs Dobele 

Agates Rašmanes un Gvido Cvetkova dalība 

2015.gada Eiropas čempionātā šaušanā ar 

mazkalibra ieročiem Mariborā (Slovēnija) 

600 

18. Dobeles novada bērnu un jauniešu 

invalīdu biedrība "Laimiņa" 

„Sporta inventāra iegāde Laimiņas 

vajadzībām" 
200 

19. Dobeles novada bērnu un jauniešu 

invalīdu biedrība "Laimiņa" 

„Sporta svētki Dobelē bērniem un jauniešiem 

ar īpašām vajadzībām 2015" 
200 
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20. 

SK AQUATICS 

SK Aquatics sportistu dalība 2014. gada 

vietējā un starptautiskā mēroga triatlona 

sacensībās 

400 

21. 

Latvijas Triatlona federācija 

Danielas Leitānes un Kristiānas Kalniņas 

dalība triatlona savienības treniņnometnē 

Alikantē, Spānijā 

300 

22. 

Latvijas Vieglatlētikas savienība 

Atbalsts Dobeles novada vieglatlēta Jāņa 

Girgensona startam Eiropas komandu 

čempionātā vieglatlētikā 2015.gadā 

Heraklionā Grieķijā un Līgas Girgensones 

startam Eiropas čempionātā krosā Francijā, 

viņu sportisko rezultātu izaugsmei 

460 

23. 
Latvijas Vieglatlētikas savienība 

Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 

2015 
600 

24. 
Dobeles prāta sporta klubs 

Piedalīšanās 15.starptautiskajā turnīrā "Polska 

gra" 100 lauciņu dambretē Žurominā (Polijā) 
350 

25. 
Dobeles prāta sporta klubs 

Imanta Rudeņa 54.starptautiskā dambretes 

turnīra sarīkošana 
360 

26. 
Gold Barbel 

Dalība Pasaules čempionātā spēka trīscīņā 

ASV (Las Vegas) 
200 

27. "Gold Barbell"  "Gold Barbell" Jubilejas kauss 600 

28. 
MX4 Dobele 

Atbalsts motokluba MX4 Dobele jaunajiem 

sportistiem 2015.gada motokrosa sezonā 
200 

29. 
MX4 Dobele 

Arnolds Sniķers - Eiropas čempionāta 

motokrosā dalībnieks 
300 

30. 
Tautas sporta bāze 

Loka šaušana WA 3D sacensības - absolūts 

jaunums Dobeles novadā 
200 

  KOPĀ 10 320,00 

2.uzsaukums 

1. Dobeles novada šaušanas izlases 

starts starptautiskajās sacensībās 

„Baltijas kauss 2015" Leba (Polija) 

Šaušanas sporta klubs Dobele 600 

2. Viktorijas Rezajevas dalība Pasaules 

Karatē Federācijas junioru, kadetu un 

U-21 Čempionātā no 12. Līdz 

15.novembrim Džakarta, Indonēzija 

Latvijas Karatē Federācija 500 

3. Eiropas čempionāts jauniešiem U-

15,U-17 svarcelšanā 

Sporta klubs „Dobeles Atlēts" 500 

4.   Ielu vingrošanas rīku pilnveidošana 

Jaunbērzē pie Mežinieku 

pamatskolas 

Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei 500 

5. Finansiāls atbalsts karatē sacensībām 

„Dobeles kauss 2015" 

Sporta biedrība „Ippon" 500 

6. Hokeja kluba „LEDUSVĪRI" dalība 

latvijas Centra hokeja līgas 

čempionāta spēlēs 

Biedrība „Hokeja klubs „LEDUSVĪRI" 500 

7. Interaktīvs sporta un kultūras 

pasākums, atvadas no vasaras kopā ar 

ģimeni, draugiem un citiem labiem 

cilvēkiem: "Pa vilku pēdām" 

Biedrība „TSK Sprīdītis"  500 

8. Tradicionālais ģimeņu velopārgājiens 

un sporta diena 

SK AQUATICS 500 

9. Aktīvā sporta popularizēšana Bērzes 

pagastā - strītbola laukuma izbūve 

Biedrība „Jauniešu izglītības un iniciatīvu 

centrs „Saspraude" 

500 

10. Dalība Pasaules čempionātā spēka 

trīscīņā Portugālē pilsētā Maija 

Gold Barbel 400 

11. Dobeles Āboldienas sadraudzības 

šaha turnīrs 

Biedrība „Dobeles šaha klubs" 400 
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12. Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu 

startam Latvijas Olimpiāde 2016 

Latvijas Vieglatlētu savienība 400 

13. Atbalsts Dobeles novada vieglatlēta 

Jāņa Girgensona mācību treniņu 

nometnē Spānijā startam Frankfurtes 

maratonā 2015.g.oktobrī, Eiropas 

čempionātā krosā Tulon-Hyeres 

Francijā 

Latvijas Vieglatlētu savienība 350 

14. Atbalsts Jānim Eglītim turpināt 

2015.gada motosezonu Super Stock 

600 klasē 

EGLIC RACING 300 

15. Sportiskās konkurences 

paaugstināšana biatlonā un slēpošanā 

Biedrība „Elise" 273 

16. Atbalsts SK AQUATICS sportistu 

dalībai 2015.gada triatlona 

sacensībās 

SK AQUATICS 300 

17. „TANDEMSDH" Baltijas 

čempionāts 2015.15-16.augusts LT-

Smertkalnis.19-20.septembris LV-

Ozolkalns (Latvijas Čempionāts DH 

2015) 

TANDEMSDH 200 

18. Papildus finansējums sporta svētkiem 

2015 

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu 

biedrība „Laimiņa" 

200 

19. Mārtiņš Bērziņš European 

Championhips 2015 Wisla, Polija, 

12-13.septembris 

TANDEMSDH 100 

KOPĀ 7523,00 

KOPĀ 2015.GADĀ 17 843,00 
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4.pielikums. 2015.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu sociāla un veselības rakstura 

projekti 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. Biedrība „Lejasstrazdu namiņš" „Vasara Francijā" 545,00 

2. Biedrība "Pīlādzis" „Spēka zāle" 540,00 

3. Biedrība "Dobeles Jauniešu 

dome" 
„Pirmās palīdzības sacensības" 550,00 

4. Dobeles invalīdu biedrība „Visi kopā - esam spēks" 550,00 

5. 
Biedrība "Rozīnīte" 

„Ķermeņa un dvēseles zāles Dobeles pagasta 

senioriem" 
550,00 

6. Dobeles sieviešu interešu klubs 

"Dziedra" 
„Eiropas gads attīstībai Dobelē" 100,00 

7. Latvijas Sarkanā krusta Dobeles 

komiteja 
"Bads nav brālis" 550,00 

8. 

Biedrība "Elise" 

„Izglītojošās lekcijas ģimenēm ar bērniem un 

pirmsskolas vecuma bērnu kustības koordinācijas 

attīstība" 

550,00 

9. Bikstu pensionāru biedrība „Dušas telpas atjaunošana" 550,00 

10. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

„Laimiņa" 

„Darboties prieks 2015" 550,00 

11. JIIC "Saspraude" „Ģimenēm - gaidot un audzinot mazuli" 545,18 

12. Latvijas Nacionālo karavīru 

biedrība 

„Nacionālo karavīru sabiedriski un veselības 

uzlabošanas pasākumi" 
550,00 

13. Zebrenes sieviešu biedrība 

„Dīva" 

„Piknikparka apmeklējums Rīgā, šokolādes 

muzejs Pūrē un saulrieta sagaidīšana pie jūras" 
550,00 

14. 

Biedrība "Taurenīši" 

"Krāsaino smilšu nodarbību veikšana Dobeles 

novada pamatskolās bērniem ar uzvedības, 

uztveres un runas traucējumiem" 

550,00 

15. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
„Nav laika novecot" 550,00 

16. Annenieku attīstības biedrība „Veselīgam dzīves veidam" 481,00 

17. Latvijas Politiski represēto 

apvienības Dobeles nodaļa 

„Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto 

apvienības biedriem" 
550,00 

18. Bikstu sieviešu biedrība 

"Senēcija" 

„Bērnu stūrīšu izveide Bikstu pagasta pagasta 

bibliotēkā" 
470,00 

  KOPĀ 9281.18 

2.uzsaukums 

1. 
Dobeles invalīdu biedrība 

Pasniegsim roku un palīdzēsim invalīdiem! 

01.09.-18.12.2015. 
450,00 

2. 

Annenieku attīstības biedrība 

Vecums nav šķērslis, lai ceļotu, atcerētos, 

draudzētos 

10.10.2015. 

412,00 

3. 
Dobeles Diabētu biedrība 

Gaisma ne vien logā, bet arī tavā sirdī 

2015. gada septembris- novembris  
250,00 

4. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

„Laimiņa" 

Darbotiesprieks 2015.gada nogale 

15.09.-10.12.2015. 
450,00 

5. 

Zebrenes sieviešu biedrība 

„Dīva" 

Veco ļaužu pasākums „Mūsu jaunība sovhozs 

„Zebrene"" 

Mazgāšanas līdzekļu iegāde zupas virtuvei 

01.10.15.12.2015. 

465,00 

6. Latvijas Sarkanā krusta Dobeles 

komiteja 

  

Bads nav brālis II 
550,00 
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01.09.-31.12.2015. 

7. 
Biedrība „Pīlādzis" 

Spēka krājumi ziemai 

2015.gada septembra-oktobrim 
300,00 

8. 

Biedrība „Taurenīši" 

Krāsaino smilšu nodarbību veikšana Dobeles 

novada pirmsskolas bērniem ar uzvedības, 

uztveres un runas traucējumiem 

01.09.-15.12.2015. 

430,00 

9. 
Latvijas Politiski represēto 

apvienības Dobeles nodaļa 

Atbalsts Politiski represēto apvienības Dobeles 

novada nodaļas biedriem 

01.09.-18.12.2015. 

459,00 

10. 

Biedrība  „Elise" 

Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem un 

ziemas inventāra iegāde pirmskolas vecuma 

bērnu kustību attīstībai ziemas periodā 

01.11.-18.12.2015. 

448,94 

11. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 

1.oktobris - Starptautiskā Senioru diena 

09.10.2015. 
430,00 

12. 
JIIB „Saspraude 

 Raibās rudens brīvdienas 2 

06.10.-30.11.2015. 
550,00 

KOPĀ 5194.94 

KOPĀ 2015.GADĀ 14476.12 
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5.pielikums. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 

Uz 2015.gada beigām ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases summa sastāda 7 905 

708 euro, kas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, samazinājusies par 480 394 euro un 

aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases – 1 115 703 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu samazinājusies par 257 503 euro.  

  
 

Aizņēmuma mērķis 

Atlikums 

 uz gada 

sākumu 

Saņemts 

2015.g. 

Atmaksāts 

2015.g. 

Citas 

izmaiņas 

Atlikums 

 uz gada 

beigām 

Pamatkapitāla palielināšana SIA 

„Dobeles un apkārtnes slimnīca” 

13 944  -13 944  0 

Izglītības iestāžu 

daudzfunkcionālās sporta 

manēžas būvniecība 

431 750  -370 071  61 679 

Pamatskolas logu nomaiņa un 

tualešu izbūve 

22 880  -4 382  18 498 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija Dobeles rajona 

Jaunbērzes pagastā 

7 626  -5 094  2 532 

Krimūnu pamatskolas remonts 80 794  -6 215  74 579 

Transportlīdzekļu iegāde 91 711  -20 744  70 937 

Ēkas rekonstrukcija Dobeles 

rajona Centrālās bibliotēkas 

iekārtošanai, Sporta skolas telpu 

renovācija 

203 014  -45 116  157 898 

Infrastruktūras sakārtošana 2 510  -2 510  0 

“Izglītības iestāžu 

energoefektivitātes 

paaugstināšana Dobeles novadā”  

324 584   -61 820  262 764  

“PII “Spodrība” rekonstrukcija 

Upes ielā 14” 

523 596  -99 732  423 864 

“Vēsturiskā tirgus laukuma 

rekonstrukcija” 

423 016  -80 574  342 442 

"Jaunbērzes pagasta padomes 

sociālās dzīvojamās mājas  

Ausmiņas ielā 6 rekonstrukcija 

siltumnoturības 

paaugstināšana"ERAF projekts 

19 995  -19 995  0 

"Jaunbērzes pagasta Mežinieku 

pamatskolas sporta zāles-piebūves 

celtniecība" 

113 860  -15 185  98 675 

"Brīvības ielas rekonstrukcija 

Dobeles pilsētā" 

455 673  -26 414  429 259 

 Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte 

rekonstrukcija 

1 122 186  -154 786  967 400 

Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte 

rekonstrukcija-1 

307 114  -40 950  266 164 

"Dobeles 2.vidusskolas telpu 

renovācija,pielāgojot 

profesionālās izglītības 

vajadzībām" 

153 239  -18 031  135 208 

 „Velotūrisma attīstība Dobeles 

pilsētas teritorijā” īstenošanai 

385 597  -51 393  334 204 

„Vietējo produktu attīstība 

VidusBaltijā”  

75 384  -9 120  66 264 

„Aizsargāta zaļā zona un 120 724  -14 206  106 518 
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ūdenstilpnes Zemgalē un 

Ziemeļlietuvā”  

„Ilgtspējīga lietus ūdens 

kanalizācijas apsaimniekošana 

Lielupes baseina vides kvalitātes 

uzlabošanai” 

173 479  -9 135  164 344 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

142 322  -40 666  101 656 

Zaļās ielas asfalta seguma 

atjaunošana Dobelē 

93 323  -9 823  83 500 

Brīvības ielas rekonstrukcija 

Dobeles pilsētā II kārta 

1 768 086  -90 671  1 677 415 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles 

pilsētā I kārta 

756 689  -38 804  717 885 

Mežinieku pamatskolas ēkas 

renovācija 

54 528  -11 480  43 048 

Dobeles sākumskolas ēkas 

renovācija 

197 718  -20 279  177 439 

Tilta pār Bikstupi uz pašvaldības 

ceļa Brīvības-Abavieši Bikstu 

pagastā, Dobeles novadā 

rekonstrukcija 

45 468  -25 982  19 486 

Meža prospekta Dobelē 

rekonstrukcija 

198 995  - 10 205  188 790 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

162 617  -27 103  135 514 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

53 775  -8 604  45 171 

Zemgales seno tradīciju 

veicināšana , izmantojot 

mūsdienīgas mākslas izteiksmes 

līdzekļus 

13 465  -963  12 502 

Gardenes pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana 

758 020  -37 377  720 643 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles 

pilsētā I kārta 

496 637    496 637 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

56 700  -2 268  54 432 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

 34 970   34 970 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Naudītes skolā 

 112 414   112 414 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Dobeles novada PII 

„Zvaniņš” 

 46 345   46 345 

Publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras modernizācija 

Dobeles novadā 

 114 118   114 118 

Bikstu pamatskolas ēkas jumta 

nomaiņa 

 80 786   80 786 

Sporta zāles ēkas pārbūve Bikstu 

pagastā 

 66 435   66 435 

Noliktavas ielas Dobelē , Dobeles 

novadā rekonstrukcija 

 43 910   43 910 
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Ceļa seguma atjaunošana ceļa 

posmos Noras –Cīrulīši, šosejas 

Noras, Rīti-Gaidas Penkules 

pagastā, Dobeles novadā 

 78 410   78 410 

Ceļa Druvas –Saulstari Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā pārbūve 

 57 613   57 613 

Kopā pamatsumma 9 851 019 635 001 -1 393 672  9 092 348 

 

Aizdevuma procenti saskaņā ar Valsts kases noteiktajām likmēm līguma slēgšanas 

brīdī tiek uzskaitīti tekošā gada izdevumos.  
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6.pielikums. Lēmums par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2015.gada pārskata 

apstiprināšanu 
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7.pielikums. Neatkarīga revidenta ziņojums 
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8.pielikums. Uzraudzības ziņojums par Dobeles novada Attīstības programmas 2014.-

2020.gadam īstenošanu 

1. DOBELES NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI 

Dobeles novada administratīvajā teritorijā ietilpst Dobeles pilsēta un 10 pagasti: 

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un 

Zebrenes pagasts. Novada kopējā platība ir 889,79 km
2
, no tiem 0,9% aizņem 

administratīvais centrs – Dobeles pilsēta un pārējo teritoriju – 99,1% novada pagasti. 

Vairākiem rādītājiem dati tiek gūti no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP). Tā kā 

CSP mājas lapā visi dati par 2015.gadu nav pieejami, tad tabulā Nr. 1 dati ir norādīti par 

2014.gada periodu. 

tabula Nr. 1 

Teritorijas attīstības rādītāji 

Rādītājs 
Bāzes 

gads 

Vērtība 

bāzes 

gadā 

2015.gads 

Sasniedzamais 

rezultāts 

2020.gadā 

Bāzes gada 

tendence 

pret 

sasniedzamo 

rezultātu 

Avots 

Vērtība 

Izmaiņas 

pret 

bāzes 

gadu 

Iedzīvotāju 

skaits gada 

sākumā 

2013. 23 532 22 557 -975  ≥ 23 532  PMLP 

Dabiskais 

pieaugums 

2012. -73 -88 

(2014.) 

-15 ≥ - 40  CSP 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis 

2013. 518 540 

 

+22 < 530  PMLP 

Bezdarba 

līmenis (%) 

2013. 10,1 7,2 

(decembrī) 

-2,9 < 9  NVA 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi uz 1 

novada 

iedzīvotāju 

(EUR) 

2012. 830 1001 +171 > 882  Pašvaldības 

dati 

Teritorijas 

attīstības 

indekss 

2011. 0,058 -0,228 
(2014.) 

-0,17 > 0,1  VRAA 

Tirgus sektora 

ekonomiski 

aktīvās 

statistikas 

vienības uz 

1000 

iedzīvotājiem 

2012. 53 59 
(2014.) 

+6 60   

CSP 

Ilgtermiņa 

migrācijas 

saldo 

2012. -229 -252 
(2014.) 

-23 ≥ 40  CSP 

 

Novada iedzīvotāju skaits uz 2015.gada 1.janvāri bija 22 557. Lai arī vēlamais 

sasniedzamais rezultāts ir saglabāt iedzīvotāju skaitu novadā vismaz 2013.gada līmenī, 

tomēr, pretēji plānotajam, tas ir samazinājies un pieauguma tendence ir negatīva. 

Negatīva tendence ir bijusi arī rādītājam "Dabiskais pieaugums". Par 2015.gadu dati 

uz ziņojuma sagatavošanas brīdi CSP mājas lapā nav pieejami, tādēļ dati ir par 2014.gadu. 
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2014.gadā dzimušo skaits bija 200 un 288 mirušo skaits, līdz ar to dabiskā pieauguma 

rādītājs ir -88. Pretēji plānotajam arī šis rādītājs novadā neuzlabojas. 

Līdzīgi kā valstī, arī Dobeles novadā ir samazinājies darbaspējas vecuma un līdz 

darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits, kā arī periodā, par kuru izstrādāts uzraudzības 

ziņojums, ir samazinājies pēc darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits. 

Vecuma grupas 2014 2015 

Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam 3318 3264 

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā 15158 14750 

Iedzīvotāji pēc darbaspējas vecuma 4504 4543 

KOPĀ 22980 22557 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu 

skaita attiecība pret personu skaitu darbspējas vecumā un novadā šis rādītājs pēc PMLP 

datiem, salīdzinot ar bāzes gadu, ir palielinājies (no 518 2013.gadā uz 540 2015.gadā).  

  Bezdarba līmenis novadā ir samazinājies un 2015.gada beigās tas ir bijis 7,2%, līdz 

ar to rādītājs uzraudzības periodā ir bijis ar pozitīvu tendenci. 

  2015.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 novada iedzīvotāju, salīdzinot 

ar 2012.gadu ir pieauguši, un sasniedz 1001 EUR. 

Viens no novada attīstību raksturojošiem rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss 

(TAI). TAI ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības 

koeficientiem summējot svarīgāko, pašvaldības attīstību raksturojošo statistikas 

pamatrādītāju standartizētās vērtības. TAI aprēķināšanu un publicēšanu veic Valsts 

reģionālās attīstības aģentūra. Novadam teritorijas attīstības indekss 2011.gadā bija 0,058 un 

novads ierindojās 39. rangā, savukārt pēc 2014.gada datiem šis rādītājs ir negatīvs -0,228 un 

novads pēc TAI ierindojas 55. rangā no 110.  

2014.gadā novadā uz 1000 iedzīvotājiem darbojās 59 ekonomiski aktīvās tirgus 

sektora statistikas vienības, kas ir par 6 vairāk kā 2012.gadā. Pēc CSP datiem galvenās 

uzņēmējdarbības formas novadā ir pašnodarbinātās personas (472), komercsabiedrības (434) 

un zvejnieku un zemnieku saimniecības (202).  

Novadā ilgtermiņa migrācijas saldo rādītājs jau vairākus gadus pēc kārtas ir ar 

negatīvu skaitli. 2014.gadā, salīdzinot ar bāzes gadu tas ir palielinājies par 23 un sasniedzis -

252. 
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2. DOBELES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020.GADAM 

ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 

Dobeles novada attīstības vīzija: 

Dobeles novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina 

iedzīvotāju vēlmi dzīvot un strādāt novadā. Novada ekonomiskā attīstība balstās uz vietējo 

uzņēmumu izaugsmi. Vienlaicīgi tiek veicinātas un atbalstītas jaunas uzņēmējdarbības 

formas, kas nostiprina novada saimniecisko patstāvību, piesaista kvalificētu darbaspēku un 

sekmē iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Uzņēmējdarbība novadā ir ar stabilu pieaugošu 

dinamiku, konkurētspējīga Latvijā un ārvalstīs, balstās uz tradicionālām iestrādnēm. Novada 

iedzīvotāji attīsta, uztur un saglabā novada tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Lai sasniegtu attīstības vīziju, izvirzītos stratēģisko mērķus: SM1 "Labklājīga 

sabiedrība", SM2 "Attīstīta uzņēmējdarbības vide" un SM3 "Attīstīta un sakārtota dzīves un 

atpūtas vide" un noteiktās ilgtermiņa prioritātes: IP1 "Pieejami izglītības, sociālie, kultūras 

un sporta pakalpojumi", IP2 "Novada konkurētspējas paaugstināšana" un IP3 "Attīstīta 

inženiertehniskā infrastruktūra" ir noteiktas četras vidēja termiņa prioritātes, kuras 

īstenojamas 2014.-2020.gadā: 

 VTP1 Iedzīvotāju skaita saglabāšana un moderna izglītības, sociālo, 

kultūras un sporta pakalpojumu infrastruktūra 
Rīcības virziens Uzdevums 

RV1 Iedzīvotāju skaits 
U1 Saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot migrāciju, veidojot 

pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā 

RV2 Izglītība 

U2 Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības 

piedāvājumu 

U3 Modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi 

RV3 Veselības aprūpe un 

sociālie pakalpojumi 

U4 Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību 

U5 Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

RV4 Kultūra, sports un atpūta 

U6 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu 

U7 Attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un vecināt 

amatierkolektīvu, interešu grupu un sabiedrisko organizāciju 

aktivitāti un darbību 

U8 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi 

RV5 Pārvaldība 

 U9 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību 

U10 Veicināt pašvaldības, valsts un citu iestāžu, iedzīvotāju un NVO 

sadarbību un partnerību 

 

 VTP2 Efektīvi uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti 

Rīcības virziens Uzdevums 

RV6 Uzņēmējdarbības vide 

U11 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus 

U12 Pilnveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības un zinātnes attīstībai 

novadā 

RV7 Tūrisms 

U13 Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

U14 Paplašināt tūrisma piedāvājumu un sadarbību starp tūrismā 

iesaistītajām pusēm 
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 VTP3 Sakārtota publiskā ārtelpa un VTP4 Sakārtota ceļu infrastruktūra 

Rīcības virziens Uzdevums 

RV8 Tehniskā infrastruktūra 

U15 Attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru 

pārvadāšanas pakalpojumus  

U16 Attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūru  

U17 Attīstīt ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu apsaimniekošanas 

infrastruktūru 

U18 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

RV9 Vide un kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U19 Nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu 

un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu 

U20 Veicināt teritorijas labiekārtošanu un racionālu izmantošanu 

RV10 Drošība U21 Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā 

 

2.1. Rīcību plāna 2014.-2020.gadam izpilde  

Ar Dobeles novada domes 29.12.2014. lēmumu Nr. 341/13 apstiprinātajā 

aktualizētajā Rīcību plānā 2014.-2020.gadam izvirzīto uzdevumu izpildei izvirzītas 98 

rīcības. Katrai rīcībai noteikts izpildes termiņš un institūcija, kas atbildīga par rīcības izpildi. 

Rīcību plāna izpilde paredzēta laika posmā no 2014.gada līdz 2020.gadam, kā arī iekļautas 

rīcības, kuras jāīsteno pastāvīgi un ilgtermiņā. Plānā iekļautās rīcības ir realizējamas atkarībā 

no pašvaldībai pieejamajiem finanšu resursiem.  

Analizējot Dobeles novada Attīstības programmā 2014. – 2020.gadam iekļautās 

rīcības, ir secināts, ka ne visām paredzētajām rīcībām ir uzsāktas darbības. Ir uzsāktas vai 

turpinās rīcības, kur darbībām jānotiek ilgstoši vai pastāvīgi. Nav uzsāktas rīcības, kuru 

darbību paredzēts nodrošināt ne tikai ar pašvaldības līdzekļiem, bet arī piesaistot Eiropas 

Savienības līdzekļus. To uzsākšana plānota turpmākajos gados.  

Ņemot vērā 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu 

finansējuma piesaistes prognozes un iepriekš izvirzīto rīcību aktualitāti ir veiktas izmaiņas 

Rīcību plānā, precizējot esošās un iekļaujot jaunas, nemainot Attīstības programmā 2014.-

2020.gadam izvirzītos mērķus un uzdevumus. Rīcību plāna aktualizācija tika uzsākta 

2015.gada beigās, aktualizētais plāns apstiprināts ar Dobeles novada domes 2016.gada 

28.janvāra sēdes lēmumu Nr.18/1 „Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-

2020.gadam aktualizēto rīcību un investīciju plānu apstiprināšanu”. 

Rīcību plānā ir izslēgta rīcība "Aktualizēt Dobeles novada vispārējās izglītības 

iestāžu tīkla attīstības koncepciju", to aizstājot ar "Veikt novada izglītības iestāžu 

reorganizāciju", kur plānoties darbības rezultāti ir izglītības iestāžu tīkla attīstības 

koncepcijas aktualizācija un pakāpeniska novada izglītības iestāžu reorganizācija. 

 

 



2.2. Darbības rezultātu rādītāji 

 

NR. 

 

RĀDĪTĀJS 

 

DATU 

AVOTS 

BĀZES 

GADS 

BĀZES GADA 

VĒRTĪBA 

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2014.GADU*  

TENDENCE 

PRET 

IEPRIEKŠĒJO 

PERIODU 

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2015.GADU* 

TENDENCE 

PRET 

IEPRIEKŠĒJO 

PERIODU 

SASNIEDZAMAIS 

RĀDĪTĀJS 2020.GADĀ 

1. Iedzīvotāju skaits 

Dobeles novadā, t.sk.: 

PMLP 2013. 23 532 22 557  ↓ 22173 ↓  

2. Dobeles pilsētā PMLP 2013. 10 771  10 348  ↓ 10 113 ↓  

3. Annenieku pagastā PMLP 2013. 1 035  967   ↓ 942 ↓  

4. Auru pagastā PMLP 2013. 3 329  3 210  ↓ 3 184 ↓  

5. Bērzes pagastā PMLP 2013. 1 895  1 878  ↓ 1 847 ↓  

6. Bikstu pagastā PMLP 2013. 1 007  947   ↓ 943 ↓  

7. Dobeles pagastā PMLP 2013. 899  825   ↓ 835 ↑  

8. Jaunbērzes pagastā PMLP 2013. 1 082  1 034  ↓ 1 015 ↓  

9. Krimūnu pagastā PMLP 2013. 1 186  1 141  ↓ 1 134 ↓  

10. Naudītes pagastā PMLP 2013. 783  761   ↓ 753 ↓  

11. Penkules pagastā PMLP 2013. 1 002  941   ↓ 925 ↓  

12. Zebrenes pagastā PMLP 2013. 543  505   ↓ 482 ↓  

13. Dzimšanas reģistru 

skaits 

Pašvaldība 2013. 242 179 ↓ 209 ↑  

14. Pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumi 

uz vienu iedzīvotāju 

VRAA 2013. 913 976 ↑ 1001 ↑  

15. Novada mājaslapas 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 72 561 80 920 ↑ 84 366 ↑  

16. Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība 2013. 26 25 ↓ 24 ↓  

17. Izglītojamo skaits PII 

kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

877 841 

(01.09.2014.) 

↓ 843 

(01.09.2015.) 

↑  

18. Izglītojamo skaits 

vispārējās izglītības 

iestādēs kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

2 436 2 399 ↓ 2 388 ↓  

19. Izglītojamo skaits 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

752 767 ↑ 761 ↓  

20. Izglītojamo skaits 

profesionālās izglītības 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

283 307 ↑ 247 ↓  
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iestādē 

21. Izglītojamo skaits 

Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centrā 

Pašvaldība 2013. 

 

1 390 1 000 ↓ 1 096 ↑  

22. Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centrā veikto apmācību 

cilvēkstundu apjoms 

Pašvaldība 2013. 45 847 56 291 ↑ 23 107 ↓  

23. Tautas mākslas un 

amatierkolektīvu skaits 

kopā 

Pašvaldība 2013. 43 44 ↑ 44 →  

24. Novada bibliotēku 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 97 873 89 555 ↓ 64 023 ↓  

25. Biedrību un 

nodibinājumu atbalstītie 

projekti kultūras nozarē 

Pašvaldība 2013. 40 

(par summu 

15 367,01) 

41 

(par summu 

15 716,00) 

↑ 36 

(par summu 

14 598,00) 

↓  

26. Biedrību un 

nodibinājumu atbalstītie 

projekti sporta nozarē 

Pašvaldība 2013. 52 

(par summu 

17 074,46) 

56 

(par summu 

17 074,00) 

↑ 49 

(par summu 

17 843,00) 

↑  

27. Biedrību un 

nodibinājumu sociāla un 

veselības rakstura 

atbalstītie projekti  

Pašvaldība 2013. 27 

(par summu 

7 427,31) 

38 

(par summu 

14 228,00) 

↑ 30 

(par summu 

14 476,12) 

↑  

28. Sporta organizāciju 

skaits 

Pašvaldība 2013. 19 19 → 20 ↑  

29. Sociālo pabalstu 

saņēmušo personu skaits 

Pašvaldība 2013. 2 947 2 318 ↓ 1 466 ↓  

30. Sociālos pabalstos 

izmaksātie līdzekļi 

Pašvaldība 2013. 571 132 462 920 ↓ 296 804 ↓  

31. Maznodrošinātu personu 

skaits 

Pašvaldība 2013. 1 938 716 ↓ 509 ↓  

32. Aktīvo uzņēmumu skaits Lursoft 2013. 1 682 1 557 ↓ 1 386 ↓  

33. Iedzīvotāji darbaspējas 

vecumā 

PMLP 2013. 15 497 15 158 ↓ 14 398 ↓  
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34. Strādājošo mēneša vidējā 

bruto darba samaksa 

sabiedriskajā sektorā 

CSP 2013. 625 665 ↑ 714 ↑  

35. Bezdarbnieku skaits 

(decembris) 

NVA 2013. 1273 1148 ↓ 943 ↓  

36. Bezdarba līmenis, % 

(decembris) 

NVA 2013. 9,2 8,5 ↓ 7,2 ↓  

37. Rekonstruēto 

autoceļu/ielu garums 

(km) 

Pašvaldība 2013. 3,58 2,4 ↓ 1,742 ↓  

38. Ceļu satiksmes 

negadījumu skaits 

CSDD 2013. 101 103 ↑ 95 ↓  

39. Tūrisma informācijas 

centra apmeklētāju skaits 

Pašvaldība 2013. 5 591 6 125 ↑ 6 000 ↓  

 

*- rādītāji par uzraudzības gadu tiek aizpildīti nākamā gada sākumā 

 

 



SECINĀJUMI 

Jau trešo gadu pēc kārtas tiek apkopoti darbības rezultātu rādītāji un secināms, ka ne 

visu rādītāju vērtības ir atbilstošas plānotajām tendencēm.  

Attīstības programmas uzraudzības uzdevums ir sekot pašvaldības darba atbilstībai 

izvirzītajām prioritātēm.  

Vērtējot pašvaldības 2015.gadā īstenoto pasākumu atbilstību Attīstības programmā 

izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, secināms, ka pašvaldībā 2015.gadā īstenotie 

pasākumi atbilst attīstības programmā izvirzītajām prioritātēm un veicina plānošanas 

dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanu.  

Rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi ir izmantoti 

racionāli un veicina Attīstības programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.  

Lai arī turpmāk tiktu sekmīgi īstenotas Attīstības programmā izvirzītās prioritātes, ir 

svarīgi, tās ņemt vērā, plānojot nākamo gadu pašvaldības budžetu, iepirkumu plānu, 

projektus, u.c.. 2015.gadā nebija vērojama cieša Attīstības programmas investīciju plāna 

sasaiste ar pašvaldības budžetu. Uz šo nepilnību pašvaldības speciālistiem norādīja arī Valsts 

kontrole. Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, 2016.gada budžeta plānošana tika veikta 

ciešā sasaistē ar Attīstības programmas investīciju plānu. 

Lai atvieglotu darbu pie uzraudzības ziņojuma izstrādāšanas, pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, sastādot budžetu nākamajiem gadiem, norāda, kādām Attīstības programmā 

noteiktajām prioritātēm un rīcības virzieniem plānotie finanšu ieguldījumi atbilst. 



PIELIKUMS 

Stratēģiskais mērķis: Labklājīga sabiedrība 

Uzdevuma 

Nr. 

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Izpildes 

termiņš 

Atbildīgie Finanšu 

avots 

Rezultāts 

U1 R1.1. Veicināt novada 

jauniešu aktivitāti 

2016 Izglītības 

pārvalde, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība, 

mecenāti 
 Sadarbība ar Jauniešu domi 

2014.gadā tika izveidota Dobeles novada jauniešu padome, paralēli jau no 

2007.gada darbojās biedrības “Dobeles Jauniešu dome” aktīvie jaunieši, regulāri 

organizējot pasākumus novada jauniešiem un iedzīvotājiem, piedaloties 

Strukturētā dialoga un Kafijas ar politiķiem pasākumos. Abu šo organizāciju 

mērķi un darbība daļēji pārklājās. 2015.gada sākumā Dobeles novada Jaunatnes 

lietu konsultatīvajā komisijā tika nolemts, ka apvienojoties abām organizācijām 

darbību turpina Dobeles Jauniešu dome organizējot pasākumus novada 

jauniešiem. 2015.gadā jaunieši piedalījās Sniega dienas, Zemes stundas, Miera 

dienas organizēšanā un vadīšanā, aktīvi piedalījās Strukturētā dialoga 

pasākumos reģionā un valstī. Piedalījās Lielajā talkā un sakopa Pludmales 

volejbola laukuma teritoriju Bērzes upes krastā Dobelē, organizēja pludmales 

volejbola turnīru. Realizēja projektu „Dobeles, Auces un Tērvetes novadu 

jaunatnes forums “Iedarbini ideju!”” Visi pasākumi tika organizētu sadarbībā ar 

Dobeles novada pašvaldību. 

 Brīvprātīgais darbs 

2015.gadā Jauniešu brīvprātīgā darba koordināciju novadā veica Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC). Kārtību brīvprātīgā darba 

stundu uzskaitei  noteica  2014.gada 26. septembrī DJIVC vadītājas 

apstiprinātais Dobeles novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes 

apliecināšanas Nolikums. Dobeles novada jauniešiem, kas veica brīvprātīgo 

darbu Dobeles novada biedrībā, nodibinājumā, valsts vai pašvaldības iestādē 

bija iespēja saņemt brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņu. Tajā 

brīvprātīgā darba organizētājs, pēc jaunieša paveiktā brīvprātīgā darba, veica 

ierakstu par nostrādāto stundu skaitu, veiktajiem pienākumiem, gūtajām 

prasmēm, iemaņām un zināšanām, kā arī apstiprināja sniegto informāciju ar 

brīvprātīgā darba vadītāja parakstu. Jaunieši, kas līdz 2015.gada novembra 

beigām iesniedza aizpildītās brīvprātīgā darba grāmatiņas ar nostrādātām vismaz 

60 brīvprātīgā darba stundām, saņēma Sertifikātu par veikto brīvprātīgo darbu. 

Kopumā 2015.gadā tika izsniegtas 17 Brīvprātīgā darba stundu uzskaites 

grāmatiņas. 2015.gada 7. decembrī notika Brīvprātīgo godināšanas pasākums, 

kurā sertifikāti tika pasniegti 2 jaunietēm, par nostrādātām vismaz 60 brīvprātīgā 

darba stundām.  
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 Eiropas Brīvprātīgais darbs. 

ES programmas Erasmus+ ietvaros 2015.gadā no 3.februāra līdz 7.novembrim 

(DJIVC) Eiropas Brīvprātīgo darbu veica jauniete no Anglijas. Brīvprātīgā kopā 

ar centra speciālistiem vadīja neformālās izglītības nodarbības par veselīgu 

dzīvesveidu, Eiropas Brīvprātīgo darbu, karjeras izaugsmes iespējām gan 

skolās, bērnu dārzos, gan jauniešu centrā. Vadīja radošās darbnīcas jauniešiem 

ar ierobežotām iespējām, organizēja brīvā laika pavadīšanu jauniešu centrā 

bērniem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm, kā arī vadīja improvizācijas 

meistarklases un vasarās piedalījās bērnu un jauniešu nometnēs. Jauniete 

piedalījās nodarbību, pasākumu un nometņu gan plānošanā, gan organizēšanā, 

gan izvērtēšanā. Projekta laikā brīvprātīgā izrādīja iniciatīvu,  uzrakstīja 

projektu "Starpkultūru vakars", ko iesniedza vietējo pašvaldības projektu 

konkursā. Projekts tika apstiprināts un 2015.gada septembrī Jauniešu centrā 

notika pasākums, kura ietvaros tika iepazīta citu valstu kultūra, tradīcijas un 

nacionālā virtuve. Savās aktivitātēs jauniete izmantoja neformālās izglītības 

metodes, piedzīvojumu pedagoģijas metodes, improvizācijas teātra tehnikas. 

- 30.05.2013. ar Dobeles novada domes lēmumu Nr. 149/5 izveidots Dobeles 

novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu 

fonds un apstiprināts nolikums, ar lēmumu Nr. 150/5 izveidota Dobeles 

novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu 

fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija.   

- 29.05.2014. Dobeles novada domes sēdē ar lēmumu Nr. 157/5 apstiprināts 

jauns Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras 

nometņu projektu fonda nolikums. 

- 2015.gadā atbalstīti 9  jauniešu iniciatīvu projekti par 3563,23 EUR. 

U1 R1.2. Jauniešu integrācija 

darba tirgū 

2018 Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

NVA, PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar biedrību "Dobeles Jauniešu 

dome" organizēja un atbalstīja pasākumu „Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība nevalstiskajā sektorā”, kas tika īstenots ESF projekta „Jauniešu 

garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 ietvaros. 2015.gadā pasākumā tika iesaistītas 2 

jaunietes bezdarbnieces, kuras aktīvi piedalījās biedrības darbā organizējot 

dažādus pasākumus, piedalījās forumos un darbojās DJIVC Brīvā laikā 

pavadīšanas telpās Brīvības ielā 11, veicot jaunatnes darbinieka amata 

pienākumus un attīstot darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. 

Dobeles novada pašvaldība uzsāka dalību projektā “PROTI un DARI!”, projekta 

īstenošana notiek Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 

„Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta 
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mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 

izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 

nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi” 

ietvaros. Sakarā ar projekta uzsākšanas kavēšanos darbs ar NEET jauniešiem 

tiks uzsākts 2016.gadā. 

PIUAC organizēja neformālās apmācību programmas Angļu valoda ar 

priekšzināšanām (Elementary), Datorzinības bez priekšzināšanās un Angļu 

valoda bez priekšzināšanām, kurās iesaistīti 8 jaunieši. 

Veicināta praktiskā sadarbība ar uzņēmējiem - 45 jaunieši “ Karjeras diena” 

ietvaros tikās ar uzņēmēju K.Šišlo SIA “Saldais Dzintars”. 

U1 R1.3. Attīstīt funkcionālās 

sadarbības saites 

nodarbinātības 

jautājumos ar 

apkārtējiem 

novadiem un 

pilsētām 

2020 Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

NVA, PIUAC 

ES 

finansējums, 

pašvaldība 

Pilnveidota sadarbība ar citām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā 

(Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs “P.I.T.E.C.” 

u.c.), ar mērķi attīstīt funkcionālās sadarbības saites nodarbinātības jautājumos. 

PIUAC izstrādāta jauna apmācību programma  angļu un latviešu valodas 

apguvei, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Apmācītas 19 personas. 

U1 R1.5. Veicināt pašvaldības 

pārraudzībā neesošo 

pakalpojumu 

pieejamības un 

kvalitātes 

pilnveidošanos 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

administratīvā 

nodaļa 

- - Pieņemts lēmums izstrādāt jaunu novada mājas lapu www.dobele.lv, ar 

uzlabotu dizainu, funkcijām, ar informācijas pieejamību vairākās valodās, ar 

iespēju iegūt plašāku informāciju par novadu un sniegtajiem pakalpojumiem 

(arī no mobilajām ierīcēm); 

- linki/banneri uz valsts reģistriem (piem. latvija.lv, e-pakalpojumi.lv); 

- īstenots projekts “Publisko interneta punktu attīstība Dobeles novadā”, kura 

mērķis bija paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām 

Dobeles novada iedzīvotāju grupām, izveidojot 7 jaunus un paplašinot 7 

esošos PIPP, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību 

piedāvātajiem elektroniskiem pakalpojumiem un informācijai, kas veicina 

iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības procesos. 

U2 R1.6. Veicināt iedzīvotāju 

informācijas 

tehnoloģiju zināšanu 

un prasmju 

pieaugumu 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

Organizētas neformālās izglītības programmas/apmācības – “Pamatprasmes MS 

Word un Ms Excel lietošanā”; “Datorkursi senioriem”; “Daudz vārdu vērta 

bilde”, “Foto no klikšķa līdz albumam”, “Ieskats 3D grafikas datorprogrammas 

lietošanā”, “Klientu piesaiste internetā u.c., kuru ietvaros pilnveidotas visu 

vecuma grupu iedzīvotāju zināšanas un prasmes Dobeles novadā. Apmācītas 

162 personas. 

Veidota sadarbība ar SIA “Ingleby Latvia Agro”, nodrošināta nodarbināto 

personu apmācība – angļu un latviešu valodas apguve, atbilstoši darba tirgus 

http://www.dobele.lv/
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pieprasījumam. Apmācītas 19 personas 

Īstenotas 7 neformālās izglītības programmas, kurās iesaistīti 89 apmācāmie. 

U2 R1.7. Veicināt 

mūžizglītības 

pieejamību novada 

lauku teritorijā, 

sadarbībā ar NVO 

veidot iniciatīvu 

grupas pagastos 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

Dobeles novada lauku teritorijā periodiski organizēti semināri, apmācību 

programmas u.c. mūžizglītības aktivitātes, kopumā iesaistot 222 novada  

iedzīvotājus lauku teritorijās. 

U2 R1.8. Aktualizēt Dobeles 

novada vispārējās 

izglītības iestāžu tīkla 

attīstības koncepciju 

2016. Izglītības 

pārvalde 

Pašvaldība 2015.gadā tika uzsākta novada izglītības koncepcijas izstrāde. Koncepcijas 

izstrāde ir cieši saistīta ar pedagogu algu jaunā modeļa nosacījumiem. Tā 

ietekme uz izglītības iestāžu tīklu novadā ir ļoti būtiska, pat noteicoša, jo novadā 

ir skolas ar nelielu izglītojamo skaitu (zem 100 bērniem). Tāpēc izstrādes 

process uz laiku tika apturēts 

U2 R1.9. Izvērtēt profesionālās 

izglītības programmu 

kvalitāti un atbilstību 

mūsdienu prasībām 

2017. Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Veikts profesionālās izglītības programmu novērtējums. Profesionālās izglītības 

programmas un izglītojamo sasniegumi izvērtēti DAVV skolas akreditācijas 

pašvērtējuma ziņojumā. Konkurētspējas paaugstināšanai ieviestas, licencētas un 

akreditētas jaunas profesionālās izglītības programmas: “Būvdarbi” ar 

kvalifikāciju apdares darbu strādnieks; “Būvdarbi” ar kvalifikāciju krāšņu 

podnieks; ”Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ar kvalifikāciju lietvedis. 

Sagatavota licencēšanai programma ”Restorānu pakalpojumi” ar kvalifikāciju 

bārmenis.  

Profesionālo izglītības kvalitāti veicina pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšana sadarbībā ar LAK, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, 

Būvniecības asociāciju, Biedrību Siera klubs u.c.  

Jauniešiem ar invaliditāti sadarbībā ar NVA tiek piedāvāts apgūt konditora 

palīga specialitāti. 

Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa profesionālās izglītības jomā. 

Pēc kopējā projekta "Integrētās mācību bāzes izveidošana celtniekiem Jonišķu 

un Apguldes skolās" turpinās pārrobežu sadarbība. Pieredzes apmaiņa notiek ar 

skolām, kurās ir līdzīga profila programmas. 

Īstenoti karjeras izglītības atbalsta pasākumi. Martā notika Dobeles novada 

Karjeras diena 2015, kura tika organizēta sadarbojoties DJIVC ar Izglītības 

pārvaldi un pašvaldību. Pasākuma dalībnieki bija visu Dobeles novada skolu 9., 

11. un 12. klašu skolēni un klašu audzinātāji. Pasākuma norises vietas Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola (DAVV), Dobeles 1. vidusskola, 
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Dobeles Valsts ģimnāzija un DJIVC un to apkārtnes teritorijas. Pasākums tika 

organizēts divās plūsmās – 9. klašu plūsma un 11. un 12. klašu plūsma. 9. klašu 

skolēniem bija iespēja iepazīt un izzināt tālākās izglītības iespējas Dobeles 

novadā, padziļināti izpētīt profesionālās izglītības iespējas DAVV un redzēt 

dabas zinību eksperimentu paraugdemonstrējumus. 11. un 12. klašu skolēniem 

bija iespēja tikties ar Latvijas augstskolu pārstāvjiem un izzināt sev 

nepieciešamo informāciju, tikties ar šādu profesiju pārstāvjiem: zobu higiēnists, 

dūla, stjuarts, uzņēmējs, psihologs, militārists, improvizācijas teātra aktieris, 

robežsargs un tikt Rīgas improvizācijas teātra pārstāvju un Raimonda Elbakjana 

uzrunātiem, iedvesmotiem.  

12 mācību stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 

“Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana vispārizglītojošās skolās”. 2015.gada 

26. un 27.oktobrī notika 12 mācību stundu pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides programma seminārs “Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana 

vispārizglītojošās skolās”, kurā piedalījās novada skolu pārstāvji, kas skolās 

atbildīgi par karjeras atbalstu un integrēšanu mācību procesā. Programmas 

vadītājas bija Mg.sc.educ., karjeras konsultante I.Plāte un Mg.sc.educ., karjeras 

konsultante G.Krūkliņa. Programmas norises vieta bija DAVV. Programmas 

tēmas: Ko saprotam ar definējumu – Karjeras atbalsta integrēšana pedagoģiskajā 

procesā. Kā integrēt daudzveidīgus karjeras atbalsta pasākumus izglītības 

procesā. Risku novēršanas risinājumi pedagoģiskajā procesā. Skolēnu karjeras 

mērķu izvirzīšana, darbības plānošana, sasniegumu novērtēšana. Karjeras 

vadības prasmju apguves metodes izglītības procesā, skolas un ģimenes loma 

skolēnu sociālo un komunikācijas prasmju attīstīšanā. Kā būt atbalstošam 

vecākam un pedagogam. Lomu spēle kā metode skolēnu mācīšanās procesā un 

tās pielietojumu pedagoģiskajā procesā. Ideju banka – interneta resursi, pašmāju 

pieredze.   

Rīkoti izglītojamo profesionālās meistarības kursi. DAVV 2015.gadā notika 

profesionālās meistarības konkursi: viesmīlības pakalpojumu un ēdināšanas 

pakalpojumi specialitātes izglītojamajiem (martā), frizieru pakalpojumu un 

datorsistēmu specialitātes izglītojamajiem (aprīlī). Sadarbībā ar Biedrību Siera 

klubs, Latvijas Augļkopības institūtu, Latvijas Maiznieku biedrību un 

mājražotājiem maijā organizēta “Meistara diena” ēdināšanas un viesmīlības 

pakalpojumu izglītības programmu pedagogiem, izglītojamajiem un darba 

devējiem – sadarbības partneriem. 

Republikas Būvniecības konkursā Zaļeniekos piedalījās Būvdarbu specialitātes 



Dobeles novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats  

79 

 

izglītojamie. 

U2 R1.10. Pilnveidot vispārējās 

izglītības,  

profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības 

kvalitāti un 

daudzveidību 

Dobeles novadā 

2016 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

DAVV realizē: Pamatizglītības otrā posma programma (7.-9.klasei) – 

neklātiene; 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (ar 

ievirzi policista darbā); Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma – neklātiene;  

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – tālmācība. 

Visas programmas apgūst jaunieši no Dobeles un citiem Latvijas novadiem.  

Skolā darbojās 9 interešu izglītības pulciņi. “Izteiksmīgas runas un skatuves 

mākslas pulciņa” dalībnieki piedalās republikas Profesionālās izglītības iestāžu 

radošajā pasākumā  

„Radi, rādi, raidi!”; sporta pulciņa dalībnieki piedalās profesionālās izglītības 

sporta kluba AMI rīkotajās sacensībās un pasākumos. Jauno IT apgūšanu 

nodrošina Robotikas pulciņš.  

Vācu valodas pulciņā sagatavo praktikantus praksei Vācijā. 

Interešu izglītības pulciņos iesaistīti 99 izglītojamie. 

Vispārējās izglītības iestādēs iekļauti 10 izglītojamie, kuri izmanto asistenta 

pakalpojumus. Visās izglītības iestādēs ir skolēni, kuri saņem atbalsta 

pasākumus mācību satura veiksmīgākai apguvei. 

Līdz 2015.gada jūlijam Dobeles novada Izglītības pārvalde īstenoja Valsts 

izglītības attīstības aģentūras mūžizglītības Comenius Regio projektu ar 

Grieķiju, tēma „Radošums, vizuālā māksla un starpkultūru izglītība, balstoties 

uz vietējās mākslas krātuvēm” (līgums nr. 2013-1-GR1-COM13-15123 2) 

 Projekta darbības laikā pedagogi dalījās pieredzē, stiprinot saikni starp mākslu 

un izglītību, meklējot veidus, kā popularizēt reģionālās mākslas nozīmi skolās, 

uzlabojot mākslas izglītības kvalitāti. 

Ne retāk kā reizi mēnesi Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm 

organizēja seminārus  un  kursus izglītības iestāžu vadītājām, vietniekiem vai 

pedagogiem par dažādām tēmām: informāciju tehnoloģiju lietošanā, 

kompetenču pilnveidē, komunikācijā, lietvedībā, karjeras izglītībā. 

Visu metodisko apvienību ietvaros organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi. 

Pirmsskolas skolotāju radošo darbi skatē “Ideju krātuve” iesniegti 22 radošie 

darbi. 

U2 R11 Attīstīt novada 

izglītības iestāžu 

izglītojamo 

2018 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

 Sniegts atbalsts novada talantīgo audzēkņu spēju izkopšanai: 

- Noticis mazo vokālistu konkurss “Cālis -2015”. 

- Prāta sporta spēles “Zemgale-2015”, bērnu un jauniešu intereses radīšanai par 
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individuālās 

kompetences 

prāta spēlēm. Prāta spēļu metodiskās apvienības ietvaros notika turnīrs 

“Dambretes saldie mači”, 2. klašu skolēniem radot interesi par dambreti. 

- Nodrošināta skolēnu piedalīšanās Zemgales reģiona un valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konferencēs. 

- Nodrošinātas Mazās matemātikas skolas, Mazās ķīmijas skolas nodarbības 

Dobelē un Jauno biologu skolas apmeklējums Rīgā LU. 

- Radošajiem un talantīgajiem skolēniem tika organizētas 3 izglītojošas 

nometnes: Radošā nometne (4.-5.klase) Apšuciemā, Build An App (6.-

7.klase) Zaļkalnos, Dabaszinības Gaujas krastos (9.-12.klase) Valmierā. 

 Izglītots pedagoģiskais un atbalsta personāls darbam ar izglītojamiem, kuriem 

ir īpašas vajadzības:  

- aprīlī un septembrī 12 stundu kursi “Efektīvas audzināšanas principi 

pirmsskolā un sākumskolā”, apmeklēja 45 pedagogi; 

- augustā darbu uzsāka izglītības pārvaldes atbalsta personāla metodiskā 

apvienība, kas apvieno psihologus, sociālos pedagogus un logopēdes (kursi, 

pieredzes apmaiņa); 

- novembrī 12 stundu kursi “Bērna attīstība, tās veicināšana un korekcijas 

iespējas mācīšanās un uzvedības traucējumu gadījumos" – apmeklēja 25 

pedagogi 

- decembrī 12 stundu kursi “Dr. Emmijas Pikleres pedagoģijas principi – to 

pielietojums darbā ar bērniem no 1,5-3gadu vecumam”, apmeklēja 22 

pedagogi 

 Izglītojamie ar speciālām vajadzībām integrēti novada vispārējās izglītības 

iestādēs 

Vasarā, gatavojoties jaunajam mācību gadam, tiesības īstenot jaunas izglītības 

programmas ir ieguvušas divas izglītības iestādes. Kristīgā pamatskola – 

speciālo izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

Dobeles speciālā PII “Valodiņa” - speciālo pirmsskolas izglītības programmu 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis to skolēnu skaits, kuriem ir 

nepieciešami atbalsta pasākumi izglītības programmas apguvei skolā. Izglītības 

iestādes veido atbalsta komandas, rodot iespēju palīdzēt skolēniem ar 

mācīšanās, uzvedības, garīgās veselības un citiem traucējumiem,  katram 

skolēnam izstrādājot individuālo programmas apguves plānu. 

U3 R1.12. Īstenot izglītības 2020 Attīstības un ES Gardenes pamatskolai nosiltinātas ārsienas un uzlikts jauns, nosiltināts jumts, 
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iestāžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas un 

rekonstrukcijas 

pasākumus 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

finansējums, 

Pašvaldība 

izlases veidā veikts gaiteņu remonts. 

Bikstu pamatskolai uzlikts jauns dakstiņu jumts. 

PII "Zvaniņš" nomainīts esošais iekštelpu apgaismojums pret modernām un 

energoefektīvām spuldzēm un armatūru. 

PII "Auriņš" veikta jumta siltināšana un seguma atjaunošana. 

U3 R1.13. Veikt izglītības 

iestāžu telpu un 

iekšējo 

inženierkomunikāciju 

modernizāciju 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Atļauto finanšu resursu ietvaros, ir veikti iestāžu iekštelpu un 

inženierkomunikāciju mūsdienīgi remonti. 

U3 R1.14. Rekonstruēt izglītības 

iestāžu sporta 

infrastruktūru un 

pilnveidot sporta 

materiāltehnisko bāzi 

izglītības iestādēs 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Krimūnu sākumskolai atjaunotas sporta zāles ģērbtuves un dušu telpas. 

Nomainīts zāles apgaismojums. 

Dobeles Sporta skolas zālei nomainīta elektroinstalācija un apgaismojums. 

U3 R1.15. Labiekārtot visu 

novada izglītības 

iestāžu apkārtnes 

teritorijas 

2020 Izglītības 

pārvalde, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Visas izglītības iestādes ir strādājušas pie iestāžu apkārtnes sakopšanas un 

uzturēšanas kārtībā. 

U3 R1.16 Uzbūvēt dienesta 

viesnīcu visu Dobeles 

pilsētas izglītības 

iestāžu vajadzībām 

2020. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2014.gadā tika izstrādāts ēkas tehniskais projekts. 2015.gadā tika veikta 

iepirkuma procedūra izmaiņu izstrādei tehniskajā projektā "Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību korpuss". Tehnisko 

projektu izstrādāja un izmaiņas tajā veica pilnsabiedrība "BūveForma&MARK". 

Dienesta viesnīcas, kurā ir plānotas viesnīcas un mācību telpas būvniecību 

2014.-2020.gada plānošanas periodā ir plānots veikt darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. ietvaros.  

U3 R1.17 Uzbūvēt laboratorijas 

korpusu Dobeles 

Amatniecības un 

vispārizglītojošā 

vidusskolā  

2020. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2014.gadā tika izstrādāts ēkas tehniskais projekts. 2015.gadā tika veikta 

iepirkuma procedūra izmaiņu izstrādei tehniskajā projektā "Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību korpuss". Tehnisko 

projektu izstrādāja un izmaiņas tajā veica pilnsabiedrība "BūveForma&MARK". 

Dienesta viesnīcas, kurā ir plānotas viesnīcas un mācību telpas būvniecību 

2014.-2020.gada plānošanas periodā ir plānots veikt darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. ietvaros. 
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U3 R1.21. Pilnveidot izglītības 

iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

DAVV izveidots ar IT aprīkots kabinets viesmīlības pakalpojumu specialitātes 

izglītojamajiem. Pastāvīgi tiek uzlabots un modernizēts laboratoriju aprīkojums 

visu specialitāšu apgūšanai. Klasēs un kabinetos uzstādīti monitori un datori. 

U3 R1.22. Ieviest jaunākās 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT) 

izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai 

2017 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Uzsākts darbs pie Skolvadības sistēmas “E-klase” ieviešanas PII. 

- Palielināti Interneta pieslēguma ātrumi Dobeles 1.vidusskolā, Dobeles 

Kristīgajā pamatskolā, nomainot pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma 

sniegšanas veidu. 

- Attīstīti bezvadu tīkli Dobeles Kristīgajā pamatskolā, Annenieku pamatskolā, 

Mežinieku pamatskolā.  

- Nomainīts pakalpojumu sniedzējs DAVV Apguldes kompleksā un palielināts 

tīkla darbības ātrums.  

- Skolās Interneta pakalpojumi tiek sniegti izmantojot statiskās IP adreses un 

tīkls tiek kontrolēts un vadīts uzstādot ieejā „Micro tik” maršrutizatorus. 

U4 R1.25. Izveidot mobilo 

brigādi aprūpes 

pakalpojuma mājās 

veikšanai 

2018 Sociālais 

dienests 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Paplašināta Aprūpes mājās biroja pakalpojuma apkalpojamā novada teritorija 

(aptver visas pagastu pārvaldes, izņemot Bērzes pagastu) 

U4 R1.27. Popularizēt 

audžuģimeņu kustību 

Pastāvīgi Bāriņtiesa Pašvaldība 2015.gadā novadā vienai ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss. Novadā kopā 

5 audžuģimenes. Novada avīzē, mājas lapā novada iedzīvotājiem izteikts 

aicinājums kļūt par audžuģimeni, kā arī Bāriņtiesā notikušas individuālas 

sarunas ar interesentiem. 2015.gadā Dobeles novadā turpinājās bezmaksas 

psiholoģiskās palīdzības sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, 

viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, kā arī bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas. Aizbildņiem, 

audžuģimenēm un viesģimenēm bija iespēja apmeklēt atbalsta grupu. 

U4 R1.28 Paaugstināt sociālā 

dienesta darbinieku 

profesionalitāti 

2016 Sociālais 

dienests, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 

Apmācīti 2 sociālie darbinieki psihosociālā sociālā darba metodē. 

Visi sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm apmācīti darba ar vardarbības 

gadījumiem. 

U4 R1.29. Attīstīt sadarbību ar 

nevalstiskajām 

organizācijām, kuru 

mērķa grupa ir 

ģimenes, kurās dzīvo 

personas ar 

Pastāvīgi PIUAC, 

Sociālais 

dienests, 

sadarbībā ar 

NVO 

Pašvaldība Izveidojusies laba sadarbība ar NVO "Laimiņa" Invalīdu biedrību, administrējot 

invalīdu asistentu pakalpojumu. 
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invaliditāti 

U6 R1.32. Modernizēt esošo 

kultūras 

infrastruktūru un 

izveidot jaunus 

kultūras un atpūtas 

objektus 

2020. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa, Kultūras 

un sporta 

pārvalde, 

Dobeles 

novadpētniecības 

muzejs 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Atjaunota Dobeles pilsētas kultūras nama fasāde. Veikts divu telpu remonts 

2.stāvā. 

- Penkules kultūras namā ierīkota apkure kultūras nama kamīnzālē, veikta 

kultūras nama apkārtnes sakopšana un celiņu bruģēšana, sakārtota galvenā 

elektrības pievade ēkai, nodrošinot nepārtrauktu elektrības padevi kultūras 

namam. 

- Kaķenieku Kultūras un sporta centrā veikts 2 telpu remonts. 

- Atjaunots jumta segums Bikstu pagasta kultūras namam. 

- Novadpētniecības muzejā veikts 2 krājumu telpu remonts un šajās telpās 

iegādāti un uzstādīti klimata kontroles aparāti. 

- Jaunbērzes bibliotēkai izveidota uzbrauktuve, uzlabojot telpu pieejamību 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

U6 R1.34. Attīstīt kultūras 

iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Dobeles pilsētas kultūras namā: par Latvijas – Lietuvas pārrobežu (Lat –

Lit) projekta līdzekļiem iegādāts projektors un ekrāns kvalitatīvai kultūras 

pasākumu nodrošināšanai. 

Penkules kultūras namā:  

- par Lat –Lit projekta līdzekļiem iegādāts fotoaparāts;  

- iegādātas un uzstādītas žalūzijas zāles aptumšošanai. 

Novadpētniecības muzejā: 

- par VKKF projekta līdzekļiem iegādātas ekspozīciju vitrīnas. 

Jaunbērzes kultūras namā par projekta līdzekļiem iegādātas digitālās 

klavieres. 

Centrālā bibliotēka (CB): 

- par valsts investīciju līdzekļiem iegādāti televizori, projektors, ekrāns, 

grāmatu nodošanas iekārta; 

- daiļliteratūras abonementā iegādāti jauni grāmatu plaukti un izveidots lasītāju 

stūrītis;  

- pieaugušo literatūras abonementā iegādāti krēsli;  

- bērnu un jauniešu literatūras abonementā iekārtots jauniešu stūrītis; 

- bērnu literatūras lasītavā un Pieaugušo lasītavā ir iekārtota izstāžu siena; 

- lasītavās iegādāti speciālie žurnālu plaukti; 

- iegādāti trīs jauni datori darbiniekiem, divas multifunkcionālās iekārtas 

Pagastu filiālbibliotēkās: 
- Aizstrautnieku bibliotēkā nopirkti jauni krēsli pie datoriem, sēžammaisi un  

mazie pufi  bērnu stūrītim. 
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- Annenieku bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta, fotoaparāts, 

tika nomainītas 2 ārdurvis un vienai telpai uzliktas logu žalūzijas. 

- Jaunbērzes bibliotēkai iegādāts fotoaparāts. 

- Iegādāts fotoaparāts Šķibes un Naudītes bibliotēkai. 

- Iekārtots bērnu stūrītis Bikstu, Zebrenes un Aizstrautnieku bibliotēkā. 

U7 R1.35. Dažādot kultūras 

pakalpojumu klāstu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Regulāri notika kultūras pasākumi: pagastos vismaz reizi mēnesī, Dobelē – 

katru nedēļu. Tika rīkoti 4 lieli novada mēroga pasākumi, kas piesaistīja arī citu 

novadu iedzīvotājus: Novada svētki pavasarī, Pils svētki vasarā, Ābolu svētki 

rudenī un Sniegavīru saiets ziemā. Tradicionāli kļuvuši pagastu svētki, 

Starptautiskais amatnieku plenērs, tautas deju festivāls Ābolu maiss, atraktīvi 

izzinošais autorallijs AnneBiZe. 2015.gadā pirmo reizi notika starptautisks 

mūzikas kapellu saiets "Kuļmašīna" Penkulē. Pašvaldība piešķīrusi līdzekļus 

iedzīvotāju aktivitātēm, atbalstot biedrību projektu iesniegumus. 2015.gadā 

realizēti dažādi biedrību organizēti kultūras projekti par EUR 14598. 

Novadā tika rīkoti dažādi kultūras apmaiņas pasākumi ar citiem amatiermākslas 

kolektīviem, kā arī novada kolektīvi aktīvi uzstājušies ārpus novada robežām:  

- regulāra amatiermākslas kolektīvu koncertdarbība un sadarbības projekti ar 

Jelgavas, Saldus, Auces un Tērvetes novadiem; 

- oktobrī tautas deju festivāls Dobeles ābolu maiss Dobelē; 

- martā koru festivāls “Zem Māras zīmes” Dobelē; 

- sadraudzības koncerti, ko rīkoja amatiermākslas kolektīvi, aicinot pie sevis 

citu novadu un pagastu kolektīvus; 

- organizētas Auces, Tērvetes un Dobeles koru, amatierteātru, vokālo ansambļu 

un deju kolektīvu skates; 

- decembrī amatierteātru festivāls Reprīze Penkulē; 

- aprīlī bērnu teātru festivāls Brīnumzeme Krimūnās; 

- novembrī mūzikas kapellu festivāls Kuļmašīna Penkulē. 

U7 R1.36. Atbalstīt kultūras 

amatierkolektīvu 

darbību un izaugsmi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Bikstu kultūras un atpūtas centrs: 

- iegādāti apavi un tērpi deju kolektīvam; 

Dobeles pilsētas Kultūras nams: 

- iegādāts bungu komplekts pūtēju orķestrim; 

- atjaunoti tērpi bērnu deju kolektīvam; 

- papildināti koncerttērpi korim Septiņi sapņi; 

Penkules kultūras nams:  

- atjaunoti tautas tērpi jauniešu deju kolektīvam; 

Jaunbērzes kultūras nams: 
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- papildināti tautas tērpi bērnu un vidējās paaudzes deju kolektīvam; 

- atjaunoti koncerttērpi vokālajam ansamblim; 

Krimūnu Tautas nams: 

- iegādāti vīriešu zābaki vidējās paaudzes deju kolektīvam 

- atjaunoti un papildināti tautas tērpi bērnu deju kolektīvam. 

U7 R1.37. Attīstīt starptautisko 

sadarbību kultūras 

jomā 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- notikuši regulāri kultūras apmaiņas pasākumi ar sadarbības partneriem 

Lietuvā; 

- jūnijā dalība Saules festivālā Jonišķos (Lietuva); 

- jūnijā, novada svētku laikā Dobelē viesojās Jonišķu mūzikas un tautas 

mākslas grupas, novembrī lietuvieši tika uzņemti Penkulē ražas svētkos un 

decembrī kapellu saietā; 

- Dobeles novada amatnieki un vokālais ansamblis viesojās Koninā (Polija); 

- Bikstu amatierkolektīvi sniedz koncertus Hiumaa (Igaunija); 

- septembrī Dobelē notika starptautiskā konference “Tautas tērps mūsdienu 

sabiedrībā”, kur piedalījās Jonišķu pārstāvji;  

- Dobeles amatnieki un fotogrāfi piedalījušies starptautiskajos plenēros 

Jonišķos; 

- novada kultūras darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu 

novadu un Lietuvu; 

- bibliotēku darbiniekiem tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīcu 

un Bārtu. 

U8 R1.39. Attīstīt, rekonstruēt 

un veidot jaunus 

sporta infrastruktūras 

objektus 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa, Kultūras 

un sporta 

pārvalde, 

pagastu 

pārvaldes 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Bikstu pagastā veikta sporta zāles pārbūve, veicot cokola, bēniņu un fasādes 

siltināšanu, jumta seguma montāžu  

U8 R1.41. Atjaunot un 

papildināt 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- veikta Bikstu sporta zāles ēkas siltināšana un apkārtnes labiekārtošana; 

- Dobeles stadionā veikti futbola laukuma uzturēšanas darbi, stadiona ēkā 

ierīkota apsardzes signalizācija; 

- regulāri papildināts inventārs sporta darba nodrošināšanai pagastos; 

- labiekārtota Penkules sporta centra apkārtne. 

U9 R1.42. Uzlabot aktuālākās Pastāvīgi Administratīvā ES Pabeigta projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā" 
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informācijas 

pieejamību un 

paaugstināt 

iedzīvotāju 

informētības līmeni 

par pašvaldības un 

tās iestāžu 

sniegtajiem 

pakalpojumiem 

nodaļa finansējums, 

Pašvaldība 

realizācija. Projekta rezultātā ir paplašināti 7 esošie publiskie interneta pieejas 

punkti: SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcā", Krimūnu pagasta bibliotēkā, 

Jaunbērzes pagasta bibliotēkā, Dobeles Tūrisma un informācijas centrā, 

Annenieku pagasta bibliotēkā, Zebrenes pagasta bibliotēkā, Bikstu pagasta 

bibliotēkā, kā arī izveidoti 7 jauni publiskā interneta pieejas punkti: Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas dienesta viesnīcā Apguldē, 

Dobeles novada sociālā dienesta telpās Auru pagasta Gardenē, Penkules 

Kultūras namā, Dobeles pilsētas sporta hallē, Ģimenes ārstes I. Dūrējas prakses 

vietā Dobeles pagasta Aizstrautniekos, Sabiedriskā ēkā Draudzības ielā 1 

Annenieku pagasta Kaķeniekos, Dobeles autoostā. 

2015.gadā pašvaldības informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas” 

turpināja iznākt kā laikraksta “Zemgale” pielikums 1x mēnesī. 

Regulāri tiek sagatavotas un sniegtas atbildes uz pašvaldībai adresētajiem 

iedzīvotāju jautājumiem laikrakstā “Zemgale” un pašvaldības interneta vietnē. 

Pašvaldības iestādes regulāri sniedz informāciju pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Dobeles Novada Ziņas” un interneta vietnē www.dobele.lv, kā arī 

nacionālajiem medijiem. 

U9 R1.44. Paaugstināt 

pašvaldības 

speciālistu kapacitāti 

un profesionalitāti 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2015.gadā īstenoti kursi 153 pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem 1 624 

cilvēkstundu apjomā, tai skaitā 22 novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 264 

cilvēkstundu apjomā. 

2015.gadā notikušie starpvalstu sadarbības pasākumi: 

- 16.februārī Dobeles novada pašvaldības delegācijas piedalījās Lietuvas 

Neatkarības dienas pasākumos Akmenē un Jonišķos; 

- No 4.– 7.jūnijam Dobeles novada svētkos tika uzņemtas sadraudzības 

partneru delegācijas no Koninas (Polija), Rietumviru apgabala (Igaunija), 

Akmenes un Jonišķiem (Lietuva); 

- no 5.– 6.jūnijam Dobeles novada pašvaldības delegācija piedalījās Akmenes 

rajona (Lietuva) 65. gadadienas pasākumos; 

- no 3.– 4.jūlijam Dobeles novada pašvaldības delegācija piedalījās Koninas 

Dienu programmā (Polija) un Jonišķu pilsētas (Lietuva) svētkos; 

- no 22.– 24.augustam Dobeles pašvaldības delegācija devās pieredzes 

apmaiņas vizītē uz Rietumviru apgabalu (Igaunija); 

- no 11.– 14.septembrim Dobeles novada pašvaldībā pieredzes apmaiņas 

vizītē tika uzņemta biznesa sieviešu grupa no sadraudzības pilsētas 

Engelholmas (Zviedrija).  

- 14.septembrī Dobeles novada pašvaldībā pieredzes apmaiņas vizītē tika 

http://www.dobele.lv/
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uzņemta Ukrainas pašvaldību delegācija; 

- 17.novembrī Dobeles novada delegācija pieredzes apmaiņas nolūkā 

piedalījās Akmenes rajona Uzņēmēju dienā (Lietuva). 

U10 R1.45. Veicināt sadarbību 

starp iedzīvotājiem, 

NVO, uzņēmējiem 

un pašvaldību 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, Sociālais 

dienests, 

Kultūras un 

sporta pārvalde, 

PIUAC 

Pašvaldība Pašvaldība 2 reizes gadā izsludina projektu konkursus kultūras, sporta, sociālajā 

un veselības nozarē, kuros biedrības un arī fiziskas personas tiek aicinātas 

iesniegt projektu idejas. 

Kultūras jomā atbalstīti 36 projekti par kopējo summu 14598,00 EUR. 

Sporta jomā 49 atbalstīti projekti par kopējo summu 17843 EUR. 

Atbalstīti 30 sociāla un veselības rakstura projekti par kopējo summu 14476,12 

EUR. 

Tika sniegts atbalsts sporta klubiem un individuālajiem sportistiem: 

- naudas balvas par augstiem sasniegumiem sportā 8100 EUR; 

- piešķirtas dotācijas sporta klubiem darbības nodrošināšanai. 

Nodrošināta PIUAC telpu pieejamība NVO iniciatīvām. PIUAC sadarbojās ar 

NVO novada lauku teritorijās, sniedzot atbalstu dažāda veida aktivitāšu 

organizēšanai. 

U10 R1.46. Sekmēt iedzīvotāju 

aktivitātes 

pieaugumu un iesaisti 

sabiedriskajos 

procesos 

Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldība Nevalstisko organizāciju biedri aktīvi rakstīja projektu pieteikumus un 

pretendēja uz pašvaldības finansiālo atbalstu, lai realizētu plašākam sabiedrības 

lokam aktuālus projektus. 2015.gadā pašvaldība atbalstīja 142 projektus šādās 

jomās: sociālajā (32), kultūrā (36), sportā (57), bērnu vasaras nometņu rīkošanā 

(8), jauniešu un jaunatnes biedrību projektiem (9). 

U10 R1.47. Stiprināt Dobeles 

pilsētas lomu 

Zemgales plānošanas 

reģionā un ārpus tā 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa,  

Administratīvā 

nodaļa, Kultūras 

un sporta 

pārvalde, TIC, 

PIUAC 

Pašvaldība PIUAC attīstīja sadarbības un funkcionālās saites veidošanu ar apkārtējā teritorijā 

esošo pilsētu un novadu iestādēm un organizācijām, aicinot piedalīties dažāda 

veida apmācībās, semināros un cita veida aktivitātēs. 

Īstenots projekts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru “Neformālās 

izglītības programmu apguves īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem” 
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Stratēģiskais mērķis: Attīstīta uzņēmējdarbības vide 

Uzdevuma 

Nr. 

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Izpildes 

termiņš 

Atbildīgie Finanšu 

avots 

Rezultāts 

U11 R2.1. Veicināt 

tālākizglītības 

iespējas 

strādājošajiem 

Pastāvīgi PIUAC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

PIUAC izstrādāja un Moodle vidē integrēja apmācību programmu “E-komercija 

un interneta mārketings”. 

Organizēti profesionālās pilnveides pasākumi – semināri, apmācību programmas, 

kuru ietvaros sniegta iespēja strādājošajiem un citiem interesentiem uzlabot 

konkurētspēju darba tirgū. Kopējais interesentu skaits – 1007. 

Dobeles novada lauku teritorijā periodiski organizētas aktivitātes – semināri, 

apmācību programmas u.c., kopumā iesaistot 403 novada iedzīvotājus. 

U11 R2.2. Organizēt mazo 

uzņēmēju apmācības 

sava biznesa 

īstenošanā 

Pastāvīgi PIUAC Pašvaldība PIUAC konsultācijas  saņēmuši 17 cilvēki par biznesa idejas izvērtējumu, 

dibināšanas dokumentu sagatavošanu, menedžmentu, mārketingu, l/s produkcijas 

pārstrādes  iespējām – mājražošanu. 

Jauno uzņēmēju apmācībā piedalījušies 112 cilvēki., noklausoties semināru ciklu 

“UZŅĒMĒJU PĒCPUSDIENA”, kura tēmas bija nodokļi, nodokļu kontrole, 

menedžments , biznesa psiholoģija, e-komercija. 

Komersantu apmācības kursu noklausījušies 62 cilvēki (e-komercija, 

menedžments, lietišķās biznesa spēles). 

Uzņēmējdarbības vides aktivizēšanā iesaistīti  125 komersanti tādos pasākumos 

kā: 

- tikšanās-diskusijas mājas lapas “ Dobeledara” prezentācija (44 dalībnieki);  

-  kontaktbiržas novadā, reģionā (27 mājražotāji, amatnieki Dobelē, Jelgavā) 

-  tirdziņi, izstādes (18 uzņēmēji): Ceriņu svētki” (mājražotāju un amatnieku 

tirdziņš”, izstāde „Rīga FOOD  2015”;  

- tikšanās ar 26 Zviedrijas uzņēmējām Dobelē un apmaiņas vizītes pie Dobeles 

novada uzņēmējām; 

- citas aktivitātes: “Veselīgā un gardā pēcpusdiena”, “Cepam pankūkas”, “Siera 

klubs” DAVV (Dobeles novada siera ražotājas S.Krastiņa, I.Dzene) (10 

mājražotāji, interesenti) 

- LAD projekts “Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana” (22 

komersantu apmācība, piesaistīti 2833 EUR)   

U11 R2.3. Veicināt izglītības 

satura sasaisti ar 

darba tirgus 

vajadzībām 

Pastāvīgi PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde, BJC, 

DJIVC 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Notikušas 10 individuālās karjeras konsultācijas pie karjeras konsultantes DJIVC. 

No tām 6 konsultācijas apmeklējuši 12.klases skolēni, 1 konsultāciju - 11.klases 

skolēns, 1 konsultāciju - 9.klases skolēns un 2 konsultācijas jaunieši vecumā no 

20 – 25 gadiem. DJIVC konsultante ir  novadījusi 27 nodarbības, kas notikušas 



Dobeles novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats  

89 

 

Dobeles novada skolās un Jauniešu centros un kuras kopumā apmeklējuši 489 

skolēni. No tām 1 nodarbība notikusi 6.klasei (ar 7 skolēniem), 3 nodarbības 

7.klasēm (ar 35 skolēniem), 7 nodarbības 8.klasēm (ar 114 skolēniem), 11 

nodarbības 9.klasēm (ar 243 skolēniem), 1 nodarbība 10.klasei (ar 24 skolēniem), 

1 nodarbība 11.klasei (ar 15 skolēniem), 2 nodarbības 12.klasēm (ar 34 

skolēniem) un viena nodarbība notikusi jauniešu centrā ar dažāda vecuma 

jauniešiem, kopā 17. 

Karjeras nodarbības notikušas par šādām tēmām: dažādi sevis izzināšanas testi, 

LR izglītības sistēma, izglītības iespējas beidzot pamatskolu un vidusskolu, 

interneta resursu izmantošana karjeras plānošanā, sieviešu un vīriešu profesijas – 

stereotipi, profesijām raksturīgas prasības un piemērotība tām, stereotipi, darba 

sludinājumi; darba intervija, darba vide, Eiropas Brīvprātīgais darbs, sieviešu un 

vīriešu profesijas, karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi.  

DJIVC karjeras konsultante ir novadījusi 7 grupu nodarbības, kas notikušas centra 

telpās un kuras kopumā apmeklējis 141 skolēns. No tām 1 nodarbība notikusi 

6.klasei (ar 27 skolēniem), 2 nodarbības 7.klasēm (ar 50 skolēniem), 2 nodarbības 

8. klasēm (ar 52 skolēniem), 1 nodarbība A;B līmeņa 6.-7.klases skolēniem (ar 6 

skolēniem) un 1. nodarbība sešām “Meiteņu grupas” jaunietēm. Karjeras 

nodarbības notikušas par šādām tēmām: dažādi sevis izzināšanas testi, speciālās 

izglītības iespējas Latvijā, profesijām raksturīgas prasības un piemērotība tām, 

stereotipi, Eiropas Brīvprātīgais darbs, karjeras attīstība un problemātiskie 

jautājumi. 

DAVV izglītojamie mācību gada laikā tiek nodrošināti ar prakses vietām. 

Vasaras nometņu laikā talantīgajiem skolēniem notika nodarbības LU un 

Vidzemes Augstskolas mācību spēku vadībā. DVĢ skolēni Latvijas Valsts 

augļkopības institūta vadošās pētnieces D.Segliņas vadībā izstrādāja skolēnu 

zinātniski pētnieciskos darbus. 

DAVV audzēkņiem, sadarbībā ar uzņēmējiem, 100% nodrošinātas praktiskās 

apmācības un prakses vietas uzņēmumos Dobeles un citos novados. 6 viesnīcu un 

ēdināšanas programmu izglītojamie strādāja praksi Vācijā (sadarbība Bonna 

ZAV). 

Noslēgts sadarbības līgums ar LLU, tai skaitā par prakses vietu nodrošināšanu. 

PIUAC organizējis praktisko sadarbību ar uzņēmējiem, kur 45 jaunieši “Karjeras 

dienā” tikās ar uzņēmēju Karīnu Šišlo SIA “ Saldais Dzintars”. Izveidota 

sadarbība ar Latvijas Valsts augkopības institūtu par augļu, ogu pārstrādes 
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iespējām (ieinteresēti 5 mājražotāji, z/s). 

LEADER projekta “Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana” 

ietvaros organizētas 3 dienu teorētiskās un praktiskās apmācības lopkautuvē 

Zebrenē. 

U11 R2.4. Atbalstīt vietējo 

uzņēmēju sadarbību 

un iniciatīvas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība Notikušas regulāras tikšanās uzņēmēju apvienības ar nosaukumu “Dobeles novada 

uzņēmēju biedrība” ietvaros (15-20 uzņēmēji) 

Notika tikšanās-diskusijas mājas lapas “ Dobeledara” prezentācija (44 dalībnieki)  

Tika organizētas kontaktbiržas novadā un reģionā (27 mājražotāj, amatnieki 

Dobelē, Jelgavā) 

U11 R2.5. Atbalstīt vietējās 

ražotāju produkcijas 

popularizēšanu un 

realizēšanas iespējas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Kultūras un 

sporta 

pārvalde 

Pašvaldība Vecināts vietējo ražojumu noiets novadā, organizējot vietējo ražotāju gadatirgus, 

piemēram, “Ceriņu svētkos”, izstrādes “RIGA FOOD 2015” ietvarā. 

Izveidota aktīva Dobeles mājas lapa, kurā ievietota informācija par 43 

mājražotājiem un amatniekiem. 2015.gadā vietni apmeklējuši vairāk kā 45 

tūkstoši cilvēku. 

12 dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā pie Jelgavas novada 

mājražotājiem, amatniekiem. 

U11 R2.6. Veicināt sociālās 

uzņēmējdarbības 

attīstību 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Sociālais 

dienests, NVO 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

PIUAC sniegtas konsultācijas 17 cilvēkiem par biznesa idejas izvērtējumu, 

dibināšanas dokumentu sagatavošanu, menedžmentu, mārketingu u.tml., kā arī 

sniegts priekšstats par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. 

Centrs piedalījies dažāda veida aktivitāšu organizēšanā, piemēram, Sniega diena, 

e-prasmju nedēļa, mājražotāju un mājamatnieku tirdziņa organizēšana u.c. 

U12 R2.9. Pilnveidot tūrisma 

infrastruktūru novadā 

2020 TIC, 

Komunālā 

nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

pašvaldība 

Izveidoti un novada teritorijā izvietoti četri informatīvie stendi (novada karte un 

informācija ar apskates vietām, naktsmītnēm un kafejnīcām). 

U13 R2.10. Uzlabot tūrisma 

produktu un 

pakalpojumu 

pieejamību 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Tūrisma un informācijas centrā (TIC) pastāvīgi strādā divi darbinieki. No 

2015.g.februāra uz 0,5 slodzi TIC papildus strādā darbinieks visu gadu (2014.gadā 

strādāja tikai tūrisma sezonā). 

Pilnveidojot darbinieku profesionālo kapacitāti, TIC darbinieki piedalījās vairākos 

semināros un apmācībās: 

- “Sabiedriskās attiecības kultūras iestādēs. Sadarbība ar medijiem” (20.04.2015.,  

PIUAC) 
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- Seminārs “Tūrisms un viesmīlība” (15.10.2015., ZTA) 

- Seminārs "Inovatīvi risinājumi pieejama - sociāli iekļaujoša tūrisma produkta 

attīstībai Latvijas pašvaldībās" (21.10.2015.) 

- Apmācību seminārs “Sadarbība un klasteri tūrismā” (03.11.2015., ZTA un 

TAVA). 

- oktobrī notika TIC darbinieku pieredzes brauciens uz Ķekavas TIC  

- septembrī  - pieredzes brauciens ar DNKSP uz Cēsīm un Smilteni  

Pilnveidojot TIC tehnisko kapacitāti, projekta ietvaros iegādāts un uzstādīts 

apmeklētājiem ērts sabiedriskais interneta pieejas punkts un kopētājs. 

U13 R2.11. Veicināt tūrisma 

pakalpojumu 

kvalitātes celšanos 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

TIC apmeklētāju reģistrācijas žurnālā regulāri tiek fiksētas atsauksmes par tūristu 

apmierinātību ar TIC un novada tūrisma pakalpojumu kvalitāti. Ieteikumi tiek 

ņemti vērā un tiek strādāts ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 

Organizēts gidu un tūrisma uzņēmēju pieredzes brauciens uz starptautisko tūrisma 

izstādi “Balttour 2015”. 

TIC organizēta tūrisma informatīvā diena Krimūnās Dobeles, Auces un Tērvetes 

novada uzņēmējiem (pavasaris - pirms tūrisma sezonas uzsākšanas). 

Novada tūrisma uzņēmējiem nodrošināts brauciens uz viesmīlības semināru 

Mežotnē un ZTA tūrisma konferenci Rundālē. 

U14 R2.12. Pilnveidot tūrisma 

informācijas sistēmu 

2015 TIC Pašvaldība Regulāri papildināta un pilnveidota informācija pašvaldības mājas lapas tūrisma 

sadaļā, pievienota informācija Lietuviešu valodā.  

Notikusi regulāra komunikācija ar TIC sociālo tīklu (facebook.com, draugiem.lv 

un twitter.com) lietotājiem – informējot par tūrisma un kultūras aktualitātēm 

novadā. Veikta regulāra novada tūrisma datu aktualizēšana un foto materiāla 

nodrošināšana Latvijas oficiālajam tūrisma portālam. 

U14 R2.13. Attīstīt sadarbību 

tūrismā 

Pastāvīgi TIC Pašvaldība Turpināta sadarbība ar Auces un Tērvetes novadu tūrisma mārketingā, atjaunojot 

tūrisma kartes un piedaloties tūrisma gadatirgos. 

Sadarbība ar biedrību “Zemgales Tūrisma Asociācija” tūrisma mārketingā un 

konferences organizēšanā, ar TAVA, ZPR un ZTA tūrisma mārketingā. 

Sadarbība ar izglītības iestādēm: centrā viesojušies un guvuši ieskatu TIC darbībā 

DVĢ 10.klases skolēni (oktobris) un SIA “Buts” viesmīlības speciālisti 

(novembris). 

U14 R2.14. Attīstīt perspektīvos 

tūrisma veidus un 

dažādot tūrisma 

piedāvājumu, 

veidojot Dobeli par 

2020 TIC Pašvaldība Jauni tūrisma piedāvājumi:  

- Z/S “Saliņas” Bērzes pagastā, kas piedāvā apskatīt, kā siltumnīcās un uz lauka 

aug dažādu šķirņu tomāti, paprika, melones un citi neparasti dārza augi; 

- viesu māja “Tiltiņi” Krimūnu pagasta Akācijās piedāvā pirts pakalpojums;  

- Krimūnu pagasta Skolas parkā atklāta sajūtu un izziņas taka “Ciemos pie 
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atpazīstamu 

galamērķi 

Dižskābarža”;   

- Pokaiņu mežā izveidota Latvju zīmju taka un dabas objekts “Saknes”;  

- pilsētā atvērta kafejnīca “Ķīniešu garša”. 

Sadarbojoties ar: 

- Zemgales Tūrisma Asociāciju (ZTA) un TAVA sagatavota karte “Zemgale” (80 

000 eks.), 

- Tūrisma Attīstības Valsts aģentūru (TAVA) sagatavota karte “Atpūta pie dabas 

Latvijā” (kartē iekļauti 2 Dobeles novada dabas objekti), 

- Lauku ceļotāju akcijas “Lauku dienas ceļotājiem” ietvaros izdota karte “Lauku 

diena”, (kartē iekļauti divi novada objekti, 

- “Lauku ceļotājs” izstrādāts maršruts “Lauku labumi Zemgalē”, maršrutā iekļauti 

objekti no Dobeles un apkārtnes, 

- Tērvetes un Auces novadiem atjaunināta un izdota tūrisma karte “Dobeles, 

Auces un Tērvetes novads” (8000 eks. LV un 8000 LT) 

- ZTA sagatavota brošūra “Pasākumi Zemgalē 2015” 

U14 R2.15. Nodrošināt 

mārketinga 

pasākumus novada 

tūrisma piedāvājumu 

popularizēšanai 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

TIC piedalījies starptautiska un vietēja mēroga tūrisma izstādēs – gadatirgos:  

- Latvijas nacionālajā stendā  

o janvārī starptautiskajā tūrisma izstādē “Matka 2015” Helsinkos (Somija)  

o februārī starptautiskajā tūrisma izstādē “F.re.e” Minhenē (Vācija) 

o novembrī starptautiskajā tūrisma izstādē “TT Warsaw” (Polija)  

- februārī Zemgales stendā starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2015” Rīgā 

- septembrī Latvijas tūrisma informācijas tirgū Gulbenē  

- novembrī TAVA tūrisma stendā “Latvijas dienu” ietvaros uz Tallink kuģa  

Izstrādāti un izdoti tūrisma informācijas materiāli: 

- Sadarbībā ar Tērvetes un Auces novadu atjaunināta tūrisma karte “Dobeles, 

Auces un Tērvetes novads” (8000 eks. LV un 8000 LT) 

- brošūra “Dobeles novads. Ceļvedis” (7000 eks.)  

- buklets “Satiec Dobeles sniegavīrus!  (2000 eks.) 

- infolapa “Satiec Dobeles sniegavīrus! (200 eks. LV un ENG) 

- buklets “Īles nacionālo partizānu buklets” (3000 eks.) 

- infolapa “Izbaudi ceriņziedu laiku Dobelē!” (3000 eks.) 

- Atkārtoti izdota brošūra krievu valodā “Saule dzīvo Dobelē”  (1200 eks.) 

Notikušas ārvalstu žurnālistu vizītes Dobeles novadā:  

- maijā starptautiska žurnālistu grupa no Lielbritānijas, Vācijas, Nīderlandes, 

Polijas, Lietuvas, Zviedrijas)  

- maijā Lietuvas žurnāla “Veidas” žurnālists D.Pabiržis 
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- jūnijā Nīderlandes blogere, grāmatu par adīšanu autore K.Mejsena  

Veikts darbs ar Latvijas medijiem: 

- sniegta informācija laikrakstiem un žurnāliem (“Zemgale”, “Latvijas Avīze”, 

“Praktiskais Latvietis”); 

- septembrī notika Stundu gara intervija par tūrisma jaunumiem Rīgas 

Radiomājā Latvijas Radio 1 raidījumam “Dzīves virtuve”; 

- sniegtas intervijas Latvijas Radio 1 raidījumam “Tādi esam” un Radio Tev;   

- maijā sniegts informatīvais atbalsts TV 1 grupai raidījumam “Ielas garumā”. 

Regulāri notikusi Dobeles suvenīru piedāvājuma paplašināšana un papildināšana. 

Aprīlī un maijā notika pašvaldības un Latvijas Valsts mežu darba grupas tikšanās 

un informatīvās sanāksmes “Par tūrisma attīstību Dobeles novadā”, kā arī tika 

organizēts dalībnieku izbrauciens uz Zebrus ezeru. 

U14 R2.16. Paplašināt Dobeles 

Amatu māju par 

reģionālo centru ar 

plašu tūrisma 

piedāvājumu 

2018 Kultūras un 

sporta 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- reizi mēnesī notikušas regulāras amatu prasmju apmācības: aušana, adīšana, 

pērļošana, keramika u.c.; 

- rīkotas tradicionālo prasmju skolas Satiec savu meistaru pasākumi – darbnīcas; 

- notikušas regulāras izstādes, arī  pārdošanas; 

- rīkoti pasākumi Vasaras un ziemas saulgriežiem raksturīgo rituālu un tradīciju 

popularizēšanai; 

- tika rīkoti sezonālie tradicionālie gadatirgi: aprīlī Jurģu tirgus, jūnijā Zāļu 

tirgus, oktobrī, Āboldienas ražas svētku tirgus, novembrī Mārtiņdienas tirgus un 

decembrī Ziemassvētku labumu tirgus. 

 

Stratēģiskais mērķis: Attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas vide 

Uzdevuma 

Nr. 

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Izpildes 

termiņš 

Atbildīgie Finanšu 

avots 

Rezultāts 

U15 R3.1. Rekonstruēt 

pašvaldības autoceļus  

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jaunbērzes pagastā veikta ceļa "Druvas-Saulstari c-36" pārbūve. 

Dobelē veikta Noliktavas ielas 1.izbūves kārtas pārbūve, atjaunota Bērzes iela.  
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U15 R3.3. Uzlabot satiksmes 

drošību 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Elektrības ielā, Jāņa Čakstes ielā, Pumpuru ielā, Īles ielā, Dobelē un Bērzu ielā 

un Draudzības ielā, Jaunbērzes ciematā, Dobeles novadā tika nomainīti 

DRL gaismekļi uz 80 LED tehnoloģiju gaismekļiem. 

U15 R3.4. Saglabāt pašreizējo 

pasažieru 

pārvadāšanas modeli 

Pastāvīgi 

Izglītības 

pārvalde 
Pašvaldība 

Skolēnu autobusi pārvadājumus nodrošināja teritorijās, kur pasažieru 

pārvadājumi nebija nodrošināti, vai to izpildes laiki nesakrita ar skolēnu 

vajadzībām. Skolēnu pārvadājumu maršrutu izstrāde, vai to korekcijas, notika 

sadarbībā ar Dobeles autobusu parku. 

Interese par Dobeles novada pašvaldības pārvadājumu modeli, kurā skolēnu un 

pasažieru pārvadājumus nodrošina viens pārvadātājs SIA “Dobeles autobusu 

parks”, bija no vairāku citu novadu pašvaldībām, kuri bija atbraukuši pieredzes 

apmaiņā: Rēzeknes, Gulbenes un Ogres novads. 

U15 R3.5. Attīstīt gājējiem un 

velobraucējiem 

paredzēto 

infrastruktūru novada 

teritorijā 

2020 
Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Atjaunots gājēju tiltiņš pār Bērzes upi Dobeles pilsētā 

U16 R3.11. Sekmēt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

2020 Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

ES 

finansējums 

- Naudītes pagasta Naudītes skolā uzstādīta mobilā konteinera tipa katlumāja 

ar pilnībā automatizētu granulu/šķeldas apkures katlu. 

- Annenieku pagastā uzstādīts jauns dabasgāzes apkures katls. 

- Dobeles pagasta Lejasstrazdu pamatskolā uzstādīts granulu apkures katls. 

- Veikta novada izglītības iestāžu ēku energosertifikācija. 

 

U17 R3.15. Attīstīt ūdens 

saimniecību novadā 

2020 SIA "Dobeles 

Ūdens"  

ES 

finansējums, 

Dobelē Spodrības ielā veikta lietus kanalizācijas tīklu, lietus ūdens attīrīšanas 

iekārtas izbūve un sadzīves kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu izbūve  

U19 R3.18. Pilnveidot vides 

izglītības kvalitāti un 

pieejamību novadā 

Pastāvīgi 

Izglītības 

pārvalde, DJIVC 

ES 

finansējums 

Deviņu izglītības iestāžu pedagogi īsteno Centra „Dardedze” programmu 

„Džimbas 9 soļu drošības programmu”, kur interaktīvā un viegli saprotamā 

valodā bērniem tiek  mācīts par personisko drošību saskarsmē ar citiem 

cilvēkiem.  

Annenieku pamatskola ieguvusi Eko skolas nosaukumu, Penkules pamatskola 

ir aktīva mazpulku kustības dalībniece. 

Izglītības iestādēs projektu nedēļā projektu izstrāde notiek par dažādiem 

tematiem, tai skaitā arī par vides jautājumiem. 

U19 R3.19. Veicināt novada upju 

un ūdenstilpju 

bioloģiskās 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Ir realizēts projekts "Zebrus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde" un  "Apguldes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde", iegūstot detalizētu, uz pētījumiem balstītu informāciju par 
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daudzveidības 

saglabāšanos 

Nekustamā 

īpašuma nodaļa 

ūdenstilpju ūdens kvalitāti, zivju resursu  pieejamību un attīstību kopumā, kā 

arī ieteikumus par ūdenstilpju turpmākās ekspluatācijas kārtību, perspektīvo 

attīstību un aizsardzību.  

Dobeles pagasta Gauratas ezerā ielaisti 1400 ataudzētu līdaku mazuļu, tādējādi 

palielinot ezera zivju krājumus un labvēlīgi ietekmējot rekreācijas un tūrisma 

attīstību novadā.  

U21 R3.33. Pilnveidot 

videonovērošanas 

sistēmu novadā 

2019 
Pašvaldības 

policija 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2015.gadā nomainītas nolietojušās novērošanas videokameras pret jaunām, 

nodrošinot kvalitatīvāku videonovērošanu pilsētā. 

U21 R3.34. Pilnveidot 

ugunsdrošības 

sistēmu novadā 

2020 Komunālā 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Visas ēkas, kurās izvietotas izglītības iestādes, ir pilnībā vai daļēji aprīkotas ar 

ugunsdrošības sistēmām. Speciālajās izglītības iestādēs ir uzstādīta balss 

izziņošanas sistēma. 

Tuvākajā laikā, atļauto finanšu resursu ietvaros, visām ēkām, kurām tas vēl nav 

izdarīts, tiks uzstādītas mūsdienīgas ugunsdrošības sistēmas. 

U21 R3.35. Organizēt 

izglītojošus 

pasākumus 

sabiedrībai 

Pastāvīgi Pašvaldības 

policija 

Pašvaldība Tika organizēti regulāri Dobeles novada pašvaldības mācību iestāžu 

apmeklējumi, lai informētu skolu jauniešus par pašvaldības policijas darbu. 

Pirmsskolu iestādēs bērniem sniedza informāciju par satiksmes drošību un 

bērnu uzvedību uz ielas. Vienā no pilsētas lielākajām skolām – Dobeles 

1.vidusskolā ikdienā ir nodrošināta pastāvīga pašvaldības policista klātbūtne. 

 


