
                       

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes  

2017.gada 29.jūnija sēdes 

lēmumu Nr. 152/7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2016.GADA 

PUBLISKAIS PĀRSKATS



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

2 

 

SATURS 
 

DOBELES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS ........................................ 4 

1. DOBELES NOVADA RAKSTUROJUMS ..................................................................... 9 

1.1. Iedzīvotāju skaits ........................................................................................................... 9 

1.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra ................................................................................. 10 

1.3. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs ............................................................................... 10 

1.4. Nodarbinātība ......................................................................................................... 11 

2. DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA .......................................................................... 12 

2.1. Dobeles novada dome ............................................................................................ 12 

2.2. Pašvaldības administrācijas personāls .................................................................... 13 

2.3. Komunikācija ar sabiedrību.................................................................................... 14 

2.4. Dobeles novada Izglītības pārvaldes darbība 2016.gadā........................................ 15 

2.5. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbība 2016.gadā 22 

2.6. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes darbība 2016.gadā ......................... 24 

2.7. Dobeles novada Sociālā dienesta darbība 2016.gadā ............................................. 28 

2.8. Dobeles novada Pašvaldības policijas darbība 2016.gadā ..................................... 36 

2.9. Dobeles novada Bāriņtiesas darbība 2016.gadā ..................................................... 37 

2.10. Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas darbība 2016.gadā .................................. 38 

3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI ............................... 40 

3.1. Pašvaldības budžets ................................................................................................ 40 

3.2. Pamatbudžeta ieņēmumi......................................................................................... 41 

3.3. Pamatbudžeta izdevumi .......................................................................................... 43 

3.4. Speciālā budžeta izpilde ......................................................................................... 45 

3.5. Ziedojumi un dāvinājumi ....................................................................................... 46 

4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS ........................................... 48 

5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS ...................................... 49 

6. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS ĪSTENOŠANĀ ................ 51 



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

3 

 

6.1. Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā .......... 51 

7. DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2017.GADĀ ............ 53 

PIELIKUMI ............................................................................................................................ 56 

1.pielikums. Novada pašvaldības pārvaldes shēma ........................................................ 57 

2.pielikums. 2016.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti kultūras nozarē . 57 

3.pielikums. 2016.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti sporta nozarē .... 60 

4.pielikums. 2016.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu sociāla un veselības 

rakstura projekti .............................................................................................................. 63 

5.pielikums. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa ................ 65 

6.pielikums. Lēmums par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2016.gada pārskata 

apstiprināšanu ................................................................................................................. 68 

7.pielikums. Neatkarīga revidenta ziņojums ................................................................... 69 

8.pielikums. Uzraudzības ziņojums par Dobeles novada Attīstības programmas 2014.-

2020.gadam īstenošanu ................................................................................................... 71 



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

4 

 

DOBELES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 

Izvērtējot 2016. gadā paveikto, varu teikt, ka Dobeles novadā aizvadītais gads ir bijis 

sekmīgs, ar attīstības tendencēm. 

 Esam daudz un pamatīgi strādājuši, kā prioritāti izvirzot Eiropas Savienības (ES) 

fondu piesaisti. Tika izstrādāti vairāki tehniskie projekti un būvprojekti, lai turpmākos ES 

plānošanas perioda gadus varētu noritēt sekmīga ES fondu līdzekļu apgūšana. 

Vienlaikus 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 un uzlabojumus, kas nepieciešami mūsu iedzīvotājiem. 

Piemēram, Penkulē, Auros un Miltiņos tika izbūvēti gājēju celiņi, kas uzlabo satiksmes 

drošību šajos ciematos; vairākos pagastos tika izveidoti vai atjaunoti publiskie bērnu rotaļu 

laukumi; veikti nozīmīgi remontdarbi novada pirmsskolas izglītības iestādēs u.c.  

2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, budžeta ieņēmumi novadā palielinājās par 

1,51%. Lielāko daļu - 60,88% - no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veidoja nodokļu 

ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu 

nodoklis), kas, salīdzinot ar 2015. gadu, pieauga par 4,35%.  

Eiropas Savienības fondu finansējums 2016. gadā sastādīja 265 483 euro, kas ir 

1,18% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2015. gadu, piesaistītais 

finansējums samazinājies par 193 271 euro vai 42,13%. Tas skaidrojams ar to, ka dažādu no 

pašvaldības neatkarīgu iemeslu dēļ Eiropas Savienības 2014. - 2020. gada plānošanas 

perioda finansējuma apgūšana joprojām kavējās. 

2016. gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 

bija 1036 euro, kas ir par 35 euro vairāk nekā 2015. gadā, kad kopējie pamatbudžeta 

ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 1001 euro. 

Kopumā 2016. gadā finanšu līdzekļi izlietoti par 12% vairāk nekā 2015. gadā. Šie 

līdzekļi nodrošināja veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto pasākumu, programmu un 

projektu realizāciju. Lai nodrošinātu līdzekļu pieejamību projektu realizācijai, ir ņemti 

aizņēmumi Valsts kasē. Kopējās pašvaldības saistības 2016. gada beigās bija 8 664 659 euro.  

Kapitālieguldījumiem - infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un 

pamatlīdzekļu iegādei - 2016. gadā novirzīti 9,71% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 

uzturēšanas izdevumi veido 90,29% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Kopējie pamatbudžeta izdevumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 2016. gadā bija 

997 euro, kas ir par 94 euro vairāk nekā 2015. gadā, kad kopējie pamatbudžeta izdevumi uz 

vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 903 euro. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, samazinājās par 

1,75%. Speciālo budžetu veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļu fondam. 2016. gadā 635 504 euro no speciālā budžeta izlietoti ceļu un 

ielu uzturēšanai un remontam, 68 647 euro - atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā. 

Viss, ko dara pašvaldība, ir vērsts uz iedzīvotāju labklājību un piesaisti Dobeles 

novadam. Tomēr valstī pastāvošo demogrāfisko un sociālekonomisko faktoru iespaidā 

iedzīvotāju skaits Dobeles novadā, tāpat kā daudzviet Latvijā, ar katru gadu samazinās. 

Dobeles novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 

uz 2017. gada 1. janvāri bija 21 688. Straujāks samazinājums pēdējo trīs gadu periodā bija 

vērojams 2016. gadā (-2,19%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu). Vislielākais 

iedzīvotāju skaita samazinājums bija Zebrenes pagastā (-3,94%) un Jaunbērzes pagastā (-

3,65%). Analizējot iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā, secinām, ka laika periodā no 2009. 

gada līdz 2016. gadam tas ir samazinājies par 2662 (-10,93%). 
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Pašvaldībai ir prieks par Dobeles novada uzņēmējiem, kuru bizness ir bijis vērsts uz 

augšupeju - viņi ir piesaistījuši Eiropas Savienības fondu un citas investīcijas un ir 

attīstījušies, radījuši jaunas darbavietas. Tas novadā nodrošina stabilitāti, sajūtu, ka šeit var 

dzīvot, strādāt un arī nopelnīt. Līdz ar to arī viens no būtiskākajiem ekonomiskās situācijas 

rādītājiem - iedzīvotāju nodarbinātība – ir uzlabojies. Bezdarba līmenis Dobeles novadā laikā 

no 2013. gada līdz 2016. gadam ir pakāpeniski samazinājies. Salīdzināto četru gadu periodā 

visaugstākais bezdarba līmenis ir bijis 2013. gada februārī (10,6%), viszemākais - 2016. gadā 

periodā no jūnija līdz oktobrim (6,8% – 6,4%). 2016. gada beigās Dobeles novadā bezdarba 

līmenis bija 7,3%, kas bija par 1,1 procentpunktiem vairāk nekā Zemgalē (6,2%) un 0,8 

procentpunktiem vairāk nekā valstī kopā (6,5%).  

Līdz ar bezdarba samazināšanos, turpina samazināties arī sociālās palīdzības 

saņēmēju skaits. 2016. gadā sociālo palīdzību saņēma 1021 persona. Sociālās palīdzības 

saņēmēju skaits ir samazinājies visos pabalsta veidos, taču nemainīgi lielākais palicis 

dzīvokļu pabalsta saņēmēju skaits (904 personas). 2016. gadā pabalstos izmaksāti līdzekļi 

230 896 euro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējiem pieciem pārskata periodiem, izmaksāto 

līdzekļu apjoms ir ievērojami samazinājies. Salīdzinot ar 2015. gadu, ir vērojams 

samazinājums par 26,21%. No visiem pabalstu veidiem izmaksāto līdzekļu apjoms, 

salīdzinot ar 2015. gadu, ir palielinājies tikai tādos atbalsta veidos kā dzīvokļa pabalsts un 

izglītības un audzināšanas pabalsts. Pārskata periodā sociālās palīdzības jomā galveno 

uzmanību veltījām ģimenēm ar bērniem, pieņemot viņiem labvēlīgus lēmumus. 

Viens no nozīmīgākajiem pašvaldības uzdevumiem ir komunālās saimniecības 

pakalpojumu - ūdens un kanalizācijas, siltumapgādes, ielu un ceļu uzturēšanas, 

apzaļumošanas u.c. - nodrošināšana un attīstība, ko veic pašvaldības kapitālsabiedrības. 

2016. gadā Dobeles novada pašvaldībai bija 100% līdzdalība septiņās radniecīgajās 

kapitālsabiedrībās. Kopējā pamatkapitāla vērtība 2016. gada 1. janvārī bija 12 961 194 euro, 

savukārt 2016. gada 31. decembrī – 14 345 746 euro. (Līdzdalība uzskaitīta pēc izmaksu 

metodes.). 2016. gadā reģistrēts kapitāldaļu palielinājums kopsummā par 1 384 552 euro, 

tajā skaitā pārskata periodā un iepriekšējos periodos pārskaitītie naudas līdzekļi 153 830 euro 

un uzņēmumu nesadalītās peļņas daļa 1 230 722 euro. 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. 

Vēl viens būtisks pašvaldības uzdevums ir izglītības pakalpojumu nodrošināšana. 

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

2016. gada 1. septembrī Dobeles novada vispārizglītojošajās skolās mācījās 2219 

izglītojamie, kas ir par 0,3% mazāk nekā 2015. gada 1. septembrī (2225). Profesionālajās 

izglītības programmās mācības uzsāka 224 izglītojamie jeb par 9,3% mazāk nekā 2015. gada 

1. septembrī (247). Vien pirmsskolas izglītības iestādēs bija vērojams bērnu skaita 

palielinājums: 2016. gada 1. septembrī Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes 

apmeklēja 861 bērns, kas ir par 2,1% vairāk nekā iepriekšējā gadā (843 bērni 01.09.2015.). 

Pārskata gadā par budžeta līdzekļiem pašvaldība īstenoja pirmsskolas izglītības 

iestāžu (PII) rekonstrukcijas programmu. Lielākais projekts bija PII “Zvaniņš”, kur daļai 

ēkas tika renovētas telpas, sakārtota elektroinstalācija un apsardzes signalizācija, nomainīti 

izrūsējušie aukstā ūdens un ugunsdzēšanas ūdensvada cauruļvadi ēkas pagrabstāvā. Kopējās 

projekta izmaksas - 243 tūkstoši euro. Savukārt PII “Jāņtārpiņš” tika veikta virtuves un tai 

blakus esošo telpu remonts, daļēji tika nomainīts virtuves aprīkojums. Ārpusē tika noņemts 

vecais gājēju celiņu asfalta segums un uzklāts bruģis. Darbu apjoms - 160,8 tūkstoši euro. 

Apjomīgi telpu remonti tika veikti arī PII “Spodrītis” vecā korpusa telpās. Kopējās darbu 

izmaksas - 177,8 tūkstoši euro. PII “Auriņš” tika atjaunota aktu zāle. Remontu procesā 

nomainīts grīdas segums, logi un apgaismojums. Remontu izmaksas - 34,5 tūkstoši euro. 

Lai mazinātu apkures izdevumus Gardenes pamatskolai, kā arī lai nomainītu 
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neekonomiskos un fiziski nolietojušos apkures katlus, tika izstrādāts un realizēts projekts par 

konteinera tipa granulu katlumājas izgatavošanu un uzstādīšanu skolas teritorijā. Kopējās 

darbu izmaksas - 169 tūkstoši euro. 

2016. gadā novada pašvaldības izglītības iestāžu remontiem, izmantojot pašvaldības 

budžeta līdzekļus un aizņemoties no valsts kases, kopā izlietoti 997,7 tūkstoši euro. 

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

skolēnu pārvadājumus pašvaldība nodrošināja par budžeta līdzekļiem. 2016. gadā skolēnu 

pārvadājumiem, tai skaitā mācību ekskursijām, kopā izlietoti 158,7 tūkstoši euro. 

Ļoti būtiska loma ir izglītības infrastruktūras attīstībai novadā. Tāpēc 2016. gadā ir 

veikti vairāku būtisku projektu realizēšanas priekšdarbi. Dobeles Valsts ģimnāzijas piebūves 

projekts atrisinās telpu jautājumu, un vienlaikus tas pavērs iespēju ievērojami uzlabot dabas 

zinātņu apmācības procesu. ES finansējums paredzēts arī telpu pārbūvei Kristīgajā 

pamatskolā, kas turpmāk kļūs par sākumskolu. Turklāt par pašvaldības līdzekļiem tur 

veicama sporta zāles būvniecība, lai mazajiem bērniem sporta nodarbības varētu notikt uz 

vietas skolā. Ņemot vērā, ka Dobeles skolās mācās daudz jauniešu no apkārtējiem pagastiem 

un arī attālākām vietām, ir pieņemts lēmums, ieguldot ES fonda līdzekļus, uzbūvēt pilnīgi 

jaunu dienesta viesnīcu tiešā profesionālās vidusskolas tuvumā, bet vietas tajā būs pieejamas 

visu Dobeles izglītības iestāžu audzēkņiem, kam tas nepieciešams. 2017. gadā par 

pašvaldības līdzekļiem plānots turpināt un pabeigt pirmsskolas izglītības iestāžu 

rekonstrukciju.  

Domājot par iedzīvotāju iespējām saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku un 

izbaudīt pilnvērtīgu atpūtu un izklaidi, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde gādā par 

kultūras un sporta pasākumu rīkošanu novadā. Dobeles novada kultūras un tautas namu, 

sporta iestāžu un pārvaldes organizēto kultūras un sporta pasākumu klāsts 2016. gadā tika 

plānots un īstenots saskaņā ar novada domes apstiprināto plānu un piešķirtajiem budžeta 

līdzekļiem. Lielākie novada pasākumi tradicionāli tika plānoti, iezīmējot Latvijai raksturīgos 

četrus gadalaikus - četri pasākumi ar sezonai atbilstošu saturu un tematiku. Maija beigās 

Dobeles novadā tika svinēti Ceriņu svētki ar visā valstī iecienīto koncertu Ceriņu dārzā; 

augustā - Senās pils svētki, oktobrī - Ābolu svētki, decembrī - Sniegavīru saiets, kas sākās ar 

novada centrālās egles iedegšanu. Papildus tradicionālajiem pasākumiem pārvaldes 

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

muzejpedagoģisko programmu piedāvājumu 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 veiksmīgi tiek izmantots Tirgus laukums un 

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

sporta pasākumi mēnesī, pilsētā - katru nedēļu.  

Aizvadītajā gadā ar Kultūras un sporta pārvaldes un citu pašvaldības struktūrvienību 

aktīvu līdzdalību Dobeles novadā tika noorganizēts 39. Latvijas Puķu draugu saiets, kas 

novada ļaudīs radīja sarosīšanos - tika sapostas gan privātmāju, gan iestāžu un uzņēmumu 

teritorijas pilsētā un pagastos. Esam lepni, ka mūsu veikums tika novērtēts kā viens no 

labākajiem šo svētku vēsturē. 

Sporta nozarē 2016. gadā tika rīkotas novada sporta spēles 11 sporta veidos. Visos 

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

sacensības dažādos sporta veidos. Ceriņu svētku laikā notika tradicionālais Nakts skrējiens, 

kurā piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku, tai skaitā arī no citiem novadiem un pilsētām. 

Novada sporta veterāniem tika nodrošināta iespēja piedalīties pašvaldību Latvijas Sporta 

veterānu savienības (LSVS) 53. sporta spēlēs 10 sporta veidos. Ar izciliem panākumiem 

Dobeles novada sportisti startēja Latvijas IV Olimpiādē, iegūstot 21 medaļu un kopvērtējumā 

ierindojoties 7.vietā valsts mērogā. Sporta klubi ar pašvaldības finansiālu atbalstu un 



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

7 

 

sadarbībā ar sporta veidu federācijām novadā ir sarīkojuši Latvijas čempionātus vai to 

posmus motokrosā, triatlonā, šaušanā, svaru celšanā, riteņbraukšanā un spēka sportā.  

2016. gadā novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas 

pašvaldības naudas balvas par kopējo summu 8625 euro. Ievērojamu atbalstu dotāciju veidā 

pašvaldība sniedza handbola vīriešu un sieviešu komandām un sporta klubu rīkotājām 

tradicionālajām sacensībām. Pašvaldība ir noteikusi savu sporta bāzu izmantošanas 

bezmaksas limitus novada sportistu treniņu un sacensību rīkošanai, kā arī algo fiziskās 

sagatavotības treneri. Savu kārtu atjaunošanai gaida Dobeles stadions, kura rekonstrukcijas 

tehnisko projektu plānots izstrādāt 2017. gadā. 

Par domes un pašvaldības darbu, pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem 

noteikumiem, novadā īstenotajiem projektiem un pasākumiem iedzīvotāji var uzzināt 

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

Ziņas”, kas iznāk vienu reizi mēnesī un ko iedzīvotāji 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. 2016. gadā šī iespēja tika izmantota tikai 32 reizes. Mājaslapas 

unikālie apmeklējumi sasniedza 88 747 reizes. Vislielākā interese nemainīgi bija par šādām 

nodaļām: Pašvaldība, Pasākumi, Tūrisms un Iepirkumi. Domes un komiteju sēdes ir atklātas, 

tās var apmeklēt ikviens iedzīvotājs, tomēr iedzīvotāju interese nav bijusi liela. 2016. gadā 

domes sēdēs bija 15 apmeklējumi, bet komiteju sēdēs – 18. Iedzīvotāju intereses bija saistītas 

ar sev svarīgu, konkrētu jautājumu risināšanu. 

Aizvadītajā periodā pašvaldība tradicionāli organizēja 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. 

2016. gadā pašvaldība atbalstīja 128 projektus šādās jomās: sociālajā (31), kultūrā (33), 

sportā (46), bērnu vasaras nometņu rīkošanā (8), jauniešu un jaunatnes biedrību jomā (7), 

nometnes talantīgajiem skolēniem (3). 2016. gadā pašvaldība ir sniegusi finansiālu atbalstu 

biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām projektu īstenošanā Dobeles novadā 

kultūras un sporta nozarē par kopējo summu 47 344 euro, sociālajā un veselības jomā – 14 

373 euro. Pārskata periodā nevalstiskajām organizācijām ir sniegts līdzfinansējums 863 euro 

apmērā ES fondu finansēto projektu īstenošanai. 

2016. gadā, saskaņā ar Dobeles novada domes 2015. gada 24. septembra lēmumu Nr. 

231/11 "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu izstrādi", 

tika uzsākts darbs pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes. To veic publiskajā iepirkumā 

uzvarējušais pretendents SIA "Reģionālie projekti". Grozījumu izstrādes procesā ir saņemti 

un izskatīti institūciju nosacījumi, kā arī nekustamo īpašumu īpašnieku ierosinājumi un 

priekšlikumi. Ir izskatīti un izvērtēti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 

atbilstoši aktuālajiem būvniecības normatīvajiem aktiem. Plānojuma grozījumu izstrādes 

gaitā ir pārskatītas novada ciemu esošās robežas un izvērtēta to aktualitāte. Grozījumu 

izstrāde tiks pabeigta 2017. gadā. 

2016. gada 28. janvāra sēdē novada dome pieņēma lēmumu Nr.18/1 „Par Dobeles 

novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam aktualizēto rīcību un investīciju plāna 

apstiprināšanu”. Pārskata periodā attīstības programmas investīciju plāns tika aktualizēts vēl 

divas reizes: ar Dobeles novada domes 31.03.2016. lēmumu Nr. 61/3 un 28.07.2016. lēmumu 

Nr. 146/7. Vienlaikus 2016. gadā 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. 

 

http://www.dobele.lv/
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Lai nemitīgi uzlabotu un pilnveidotu dzīvi Dobeles novadā, darbu ir daudz, un ir 

svarīgi, lai visi novada ļaudis mērķtiecīgi strādātu kopā, savstarpēji saprototies. Tad var 

izdarīt daudzas labas lietas un dot ieguldījumu novada izaugsmei. 

 

 

 

 

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 km2, no kuriem 0,9% aizņem 

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

 

Annenieku 
pag.

9.62%
Auru pag.

12.48%

Bērzes 
pag.

9.06%

Bikstu pag.
10.79%Dobeles 

pag.
8.18%

Dobeles 
pilsēta
0.90%

Jaunbērzes 
pag.

12.42%

Krimūnu 
pag.

7.95%

Naudītes 
pag.

10.08%

Penkules 
pag.

8.33%

Zebrenes 
pag.

10.19%

 
1.att. Dobeles novada teritorijas struktūra 

1.1. Iedzīvotāju skaits 

Dobeles novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar PMLP datiem ir 21 688 (uz 

01.01.2017.). 

1.tabula 

Iedzīvotāju skaits Dobeles novadā 2013.-2016.gads 

Administratīvā 

vienība 

01.01.2014. 01.01.2015. 01.01.2016. 01.01.2017. 

Skaits Skaits 

izmaiņas 

% pret 

2014.gadu Skaits 

izmaiņas 

% pret 

2015.gadu Skaits 

izmaiņas 

% pret 

2016.gadu 

Dobeles pils. 10540 10348 -1.82 10113 -2.27 9868 -2.42 

Annenieku pag. 1003 967 -3.59 942 -2.59 922 -2.12 

Auru pag. 3225 3210 -0.47 3184 -0.81 3127 -1.79 

Bērzes pag. 1885 1878 -0.37 1847 -1.65 1806 -2.22 

Bikstu pag. 989 947 -4.25 943 -0.42 925 -1.91 

Dobeles pag. 864 825 -4.51 835 1.21 834 -0.12 

Jaunbērzes pag. 1052 1034 -1.71 1015 -1.84 978 -3.65 

Krimūnu pag. 1164 1141 -1.98 1134 -0.61 1122 -1.06 

 Naudītes pag. 770 761 -1.17 753 -1.05 738 -1.99 

Penkules pag. 965 941 -2.49 925 -1.70 905 -2.16 

Zebrenes pag. 523 505 -3.44 482 -4.55 463 -3.94 

Dobeles novads 22980 22557 -1.84 22173 -1.70 21688 -2.19 

Avots: PMLP 

 

Dobeles novadā iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās. Straujāks samazinājums 

pēdējo trīs gadu periodā bija vērojams 2016.gadā (-2,19%), salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 
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gadu), mazākās iedzīvotāju skaita izmaiņas bijušas 2015.gadā (-1,70%). 2016.gadā nevienā 

novada administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nav pieaudzis. Vismazākais iedzīvotāju 

skaita samazinājums ir bijis Dobeles pagastā (-0,12%) un Krimūnu pagastā (-1,06%), 

savukārt vislielākais - Zebrenes pagastā (-3,94%) un Jaunbērzes (-3,65%).  

Analizējot iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā, secinām, ka laika periodā no 

2009.gada līdz 2016.gadam tas ir samazinājies par 2662 jeb -10,93%.  

1.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra 

Aplūkojot datus par iedzīvotāju vecuma struktūru Dobeles novadā, redzams, ka laika 

periodā no 2013.gada līdz 2016.gadam ir samazinājies  iedzīvotāju skaits darbaspējas 

vecumā (par 1,34 procentpunktiem). Iedzīvotāju skaits pēc darbaspējas vecuma četru gadu 

periodā ir kopumā palielinājies par 0,87 procentpunktiem, savukārt, salīdzinot pēdējos divus 

gadus, tas ir nedaudz samazinājies, ar pieaugošu tendenci (par 0,47 procentpunktiem) ir 

vērojams iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam.  

 
2.att. Iedzīvotāju vecuma struktūras (%) dinamika Dobeles novadā no 2013.-2016.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 2013. līdz 2017.gadam palielinās. 2013.gadā 

novadā demogrāfiskās slodzes rādītājs bija 516, četru gadu periodā tas ir palielinājies līdz 

547 (2016.gadā). 

1.3. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Valstī kopumā dzīvo 60% latviešu. 2016.gada laikā Dobeles novadā ir samazinājies 

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

iedzīvotāju īpatsvars (74,35%). 
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3.att. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
Avots: PMLP 

1.4. Nodarbinātība 

Bezdarba līmenis Dobeles novadā laikā no 2013.gada līdz 2016.gadam ir pakāpeniski 

samazinājies. Salīdzināto četru gadu periodā, visaugstākais bezdarba līmenis ir bijis 

2013.gada februārī (10,6%). Ar katru gadu uzlabojoties ekonomiskajai situācijai valstī 

kopumā, samazinās arī bezdarba līmenis. Novadā viszemākais bezdarba līmenis ir bijis 

2016.gadā periodā no jūnija līdz oktobrim.   

 2016.gada beigās novadā bezdarba līmenis bija 7,3%, kas ir par 1,1 procentpunktiem 

vairāk nekā Zemgalē (6,2%) un 0,8 procentpunktiem vairāk kā valstī kopā (6,5%).  

 
4.att. Bezdarba līmenis Dobeles novadā, % (2013.-2016.gads) 
Avots: NVA 

 

Salīdzinot bezdarba līmeni novadā uz 2013.gada 31.decembri un 2016.gada 

31.decembri, redzams, ka rādītājs ir samazinājies par 1,9 procentpunktiem.   
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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 2016.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. 

2016.gadā ir notikušas 13 domes sēdes, kurās pieņemti 295 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 

2016.gadā Dobeles novada pašvaldības administrācijā strādāja 163 darbinieki. No 

pašvaldības administrācijā strādājošajiem 75,46% bija sievietes, 24,54% - vīrieši. 

Administrācijā strādājošo darbinieku vecuma stuktūra aplūkojama 5.attēlā. 

 
5.att. Pašvaldības administrācijā strādājošu darbinieku vecuma struktūra 

 

 Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturoja sekojoši rādītāji: 

 maģistra grāds – 7,98%, 

 augstākā izglītība – 44,17%, 

 vidējā speciālā – 16,56%, 

 vispārējā vidējā – 31,29%.  
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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.. 2016.gadā pašvaldības 

elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā tika reģistrēti 5629 iesniegumi, no tiem 2304 no 

fiziskām personām un 3325 no juridiskām personām, kā arī nosūtīts 3511 dokuments, 

izsniegtas 595 pašvaldības izdotās izziņas un 465 izziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

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

pašvaldību, 2016.gadā no mobilajiem tālruņiem atbildēti 7441 zvani, no galda tālruņiem – 

3300, vispār zvanītie no mobilajiem – 11816, no galda – 4922. 

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. 2016.gadā šī iespēja tika izmantota tikai 32 reizes. 

Mājas lapas unikālie apmeklējumi sasniedza 88 747 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. 2016.gadā domes sēdēs bija 15 apmeklējumi, bet 

komiteju sēdēs – 18. 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. 2016.gadā pašvaldība atbalstīja 128 projektus šādās jomās: sociālajā (31), kultūrā 

(33), sportā (46), bērnu vasaras nometņu rīkošanā (8), jauniešu un jaunatnes biedrību 

projektiem (7), nometnes talantīgajiem skolēniem (3). 

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”, Latvijas 

televīzijā u.c. 

 

 

 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.leta.lv/
http://www.delfi.lv/
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2.4. Dobeles novada Izglītības pārvaldes darbība 2016.gadā 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes (turpmāk IP) padotībā, atbilstoši 

apstiprinātajiem nolikumiem, strādā visas novada izglītības iestādes un izglītības atbalsta 

iestāde - Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (turpmāk JIVC), kas nodarbojas ar 

sabiedrības fiziskās, garīgās un sociālās labklājības uzlabošanu un ir viens no pašvaldības 

darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem. 

Pieaugušo izglītības iestāde Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs nodarbojas ar cilvēkresursu attīstību un uzņēmējdarbības atbalstu. 

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. 

Skolēnu/ 

audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2016. 
Vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes   

1. Annenieku pamatskola 71 74 69 
2. Bikstu pamatskola 90 79 85 
3. Bērzupes speciālā internātpamatskola 

speciālā vispārējā/ profesionālā 60/9 63/0 73/0 
4. Dobeles Kristīgā pamatskola 222 227 214 
5. Dobeles sākumskola (1.-4.kl.) 125 138 157 
6. Dobeles 1.vidusskola 735 758 761 
7. Dobeles Valsts ģimnāzija 355 344 349 
8. Dobeles amatniecības un vispārizglītojoša 

vidusskola, 
vispārējā/profesionālā 193/298 163/247 160/224 

9. Gardenes pamatskola 184 177 162 
10. Krimūnu sākumskola (1.-6.kl.) 83 83 73 
11. Lejasstrazdu sākumskola  

(1.-6.kl.) 67 67 70 
12. Mežinieku pamatskola 99 97 102 
13. Penkules pamatskola 117 118 105 

Kopā 2401 2388 2380 

Pirmsskolas izglītības iestādes   
1. Auru PII „Auriņš” 43 48 54 
2. Annenieku PII „Riekstiņš” 63 82 80 
3. Dobeles PII „Jāņtārpiņš” 167 173 183 
4. Dobeles PII „Spodrītis” 203 188 198 
5. Dobeles PII „Zvaniņš” 217 210 205 
6. Dobeles speciālā PII „Valodiņa” 62 56 52 
7. Jaunbērzes PII „Minkuparks” 77 75 77 
8. PII „Naudīte” 10 11 12 

Kopā 842 843 861 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes   
1. Dobeles Mākslas skola 116 114 111 
2. Dobeles Mūzikas skola 218 214 221 
3. Dobeles Sporta skola 432 433 433 

Kopā 766 761 765 

 



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

16 

 

2.tabulā apkopoti dati par izglītojamiem novada izglītības iestādēs par pēdējiem trim 

mācību gadiem. Pēc tabulas datiem redzams, ka ir vērojamas skolēnu skaita svārstības, taču 

tās nav būtiskas.  

Izvērsts izglītojamo skaits aplūkojams tabulā Nr.3. 

3.tabula 

Kopsavilkums par izglītojamajiem 01.09.2016. 
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2016.gada 1.septembrī Dobeles novada vispārizglītojošajās skolu klasēs mācījās 2219 

izglītojamie (2225 izglītojamie uz 01.09.2015), kas ir par 0,3% mazāk nekā 2015.gada 

1.septembrī. 

2016.gada 1.septembrī Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 861 

bērns, kas ir par 2,1% vairāk nekā iepriekšējā gadā (843 bērni 01.09.2015.). 

Skolās 5-6 gadīgo pirmsskolas programmu apguva 77 bērni jeb 6,1% mazāk nekā 

2015.gadā (82 bērni).  

Pirmsskolas izglītības iestādēs obligāto 5-6 gadīgo programmu apguva 297 bērni,  

kas ir par 13,9% mazāk nekā 2015.gada 1.septembrī (345 bērni).  

Jaunākajās (<5 g. v.) pirmsskolas grupās skolās mācījās 84 bērni jeb par 3,7% vairāk 

nekā 01.09.2015. (81 bērns), bet pirmsskolas izglītības iestādēs 567 bērni, kas ir par 13,9 % 

vairāk nekā 01.09.2015 (498 bērni). 

Bērzupes speciālajā internātpamatskolā un Dobeles Kristīgajā pamatskolā tiek 

realizētas arī speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

dažās skolās programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tiek realizētas 

skolēnus integrējot vispārizglītojošās klasēs. 

Dobeles speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Valodiņa” (turpmāk SPII) 52 bērni 

apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar valodas traucējumiem. 

Profesionālajās izglītības programmās mācības uzsāka 224 izglītojamie jeb par 9,3% 

mazāk nekā 2015.gada 1.septembrī (247). 

Pārskata gadā izglītības iestādēs ir veikti finanšu līdzekļu ieguldījumi materiālās 

bāzes un tehnoloģiju attīstībai. 

Iegādāti 3 interaktīvie ekrāni Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā 

(turpmāk DAVV) frizieru apmācības uzlabošanai, 20 planšetdatori Dobeles 1. vidusskolā, 

mainīti Interneta pieslēgumi uz ātrākiem, uzstādīti jaudīgāki maršrutizatori, kas nodrošina 

WI-FI interneta tīkla darbību Penkules pamatskolā, Annenieku pamatskolā, Krimūnu 

sākumskolā, Dobeles 1. vidusskolā, SPII „Valodiņa”, PII „Jāņtārpiņš”. 

Izglītības iestāžu vajadzībām nomātas 258 jaunākās Microsoft Windows 10 un MS 

Office 2016 licences. Lai uzlabotu datu drošību, izmantotas Esset un Kaspersky antivīrusu 

programmatūras datu aizsardzībai skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu datortīklos. DAVV, 

Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles sākumskolas serveros tiek izmantota licencēta 

Windows Server 2012 programmatūra. 

3 interaktīvās tāfeles SmartBoard SBX885 ar ultraīsa fokusa projektoriem NEC280X 

un jaunāko programmatūru Smart Learning Suite uzstādītas Gardenes pamatskolas 

matemātikas kabinetā, PII „Minkuparks”, PII „Riekstiņš” 5-6 gadīgo apmācības grupiņā. 

Veikta 18 skolotāju apmācība darbam ar Smart Notebook programmatūru un jaunajām 

tehnoloģijām. 

Tiek nomāts pieslēgums mājas lapai www.uzdevumi.lv, lai būtu iespēja papildus 

apgūt zināšanas un izmantotu plašāku uzdevumu loku. Dobeles valsts ģimnāzija mācību 

darba operatīvai novērtēšanai izmanto Edurio aptauju rīku. 

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

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

koordinējot skolēnu pārvadājumus. 

Lai nodrošinātu pedagogus un izglītības iestāžu vadītājus ar kvalitatīviem 

tālākizglītības kursiem, semināriem un jaunākajām nostādnēm un atziņām izglītības jomā, IP 

sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts 

izglītības un satura centru, Valsts izglītības attīstības aģentūru un citām institūcijām.  

2015.gadā un 2016.gadā IP sadarbībā ar atbildīgajiem domes darbiniekiem un novada 

izglītības iestādēm strādāja pie Dobeles novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un 

optimizācijas programmas 2016.- 2020.gadam.  

http://www.uzdevumi.lv/
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IP regulāri sniedz metodisko palīdzību un atbalstu, palīdzot skolām labāk 

sagatavoties akreditācijai. IP darbinieki regulāri, sadarbībā ar izglītības iestāžu vadību, 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. 

2016.gadā IP pārstāvēja gan pašvaldību, gan izglītības iestādes tiesvedības procesā un 

sniedza juridisku atbalstu juridisku dokumentu sagatavošanā izglītības iestāžu tiesvedības 

procesos. 2016.gadā IP aizsāka darbu pie parādsaistību (saistības par ēdināšanas maksas, 

profesionālās ievirzes izglītības programmu dalības maksas un viesnīcas pakalpojumu) 

piedziņas. 2016.gadā tika veikta visu pakļautības iestādēs strādājošo pedagogu un tehnisko 

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

bez ārpakalpojumiem, pēc kā ir vērojams pozitīvs rezultāts - izglītības iestādes vairākkārtīgi 

ir ziņojušas tiesībsargājošajām institūcijām par konstatētiem iespējamiem bērnu tiesību 

pārkāpumiem. IP veic starpinstitūciju koordinējošo darbu saistībā ar neattaisnotiem skolas 

kavējumiem. 2016.gadā IP aizsāka interešu un pieaugušo neformālās izglītības licenču 

izsniegšanu. 

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. 56 novada skolēni darbojās mazās 

matemātikas, ķīmijas un bioloģijas skolās. 

Novadā darbojās 21 starpnovadu mācību priekšmetu metodiskā apvienība. 

Apvienības vadītāji regulāri piedalījušies republikas metodisko apvienību vadītāju 

sanāksmēs, kā arī organizējuši 39 apvienības sanāksmes un pieredzes apmaiņas braucienus. 

Ar pašvaldības finansējumu noorganizēti vairāk kā 20 profesionālās pilnveides un 

tālākizglītības kursi par dažādām tēmām: vadītprasme, bērnu tiesību aizsardzība, informāciju 

tehnoloģiju lietošana, atbalsta pasākumi skolēniem, kompetenču pilnveide, komunikācija ar 

bērnu vecākiem, darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, izglītojamo 

uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi, novitātes mācību priekšmeta saturā un praktisko 

darbu veikšanā u.c.  

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji turpina aktīvi darboties Centra Dardedze  

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

drošību.  

2016.gada septembrī noslēdzās pedagogu metodisko izstrādņu skate. Darbus 

iesniedza 35 pedagogi no Auces, Dobeles un Tērvetes novada. Kā labākie tika atzīti SPII 

“Valodiņa”, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles sākumskolas un Gardenes pamatskolas 

pedagogu darbi. 

Lai uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus, izstrādāti novada diagnosticējošie 

darbi 1.klasei, 5.klasei angļu valodā un 7.klasei informātikā. IP organizēja skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferenci, kurā piedalījās 19 dalībnieki, no tiem 11 piedalījās Zemgales 

reģiona posmā un 5 skolēni tika izvirzīti uz valsts posmu. Anete Spure un Krists Safranovičs 

Bioloģijas sekcijā par darbu “Ķirbju un burkānu termiskās apstrādes ietekme uz karotinoīdu 
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daudzumu jogurtā un tā patikšanas pakāpes novērtēšana” ieguva III vietu. Darbs tika 

izstrādāts Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājas Gitas Heisteres vadībā, praktisko daļu veicot 

Latvijas Valsts augļkopības institūta laboratorijās institūta pētnieku vadībā. 

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. 

Vēl gudrāks”). Mācību priekšmetu olimpiādēs novada posmā kopskaitā piedalījās 658 

skolēni, no tiem 42 piedalījās Zemgales reģiona un valsts posma olimpiādēs un skolēnu 

zinātniski pētnieciskajās konferencēs, iegūstot 28 godalgotas vietas vai atzinības. 

Augstus sasniegumus valstī ieguva šādi skolēni: Rēzija Granta (Dobeles Valsts ģimnāzijas 

9.klase) – 3.vieta valsts matemātikas olimpiādē; Ieva Annija Eihmane (Dobeles Valsts 

ģimnāzijas 9.klase) – 2.vieta atklātajā matemātikas un ķīmijas olimpiādē, Elvisa Katrīna 

Lambrekse (Dobeles Valsts ģimnāzijas 12.klase) – 3.vieta valsts latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē; Mārtiņš Dombrovskis (Penkules pamatskolas 8.klase) 3.vieta atklātajā 

matemātikas olimpiādē un Sanija Eihe (Dobeles Valsts ģimnāzija 7.klase) - 3.vieta 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 Kolkā” – 9.-11.klašu skolēniem Kolkā un Slīterē, „Radošā nometne” – 4.- 

5.klašu skolēniem Apšuciemā un nometne „Asini prātu” 5.un 6.klašu skolēniem K.Ulmaņa 

muzejā “Pikšas”.  

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. 

Lai uzlabotu skolotāju pedagoģiskā darba prasmes, dažādotu mācību procesu, 

atvieglotu skolotājiem darba plānošanu un sadarbību ar vecākiem, turpinās darbs iestāžu 

nodrošināšanā ar datoriem, interaktīvām tāfelēm. No 2016.gada rudens pirmsskolas izglītības 

iestādes lieto skolvadības sistēmu e-klase, lai plānotu savu darbu, informētu vecākus par 

pirmsskolas darbu. Pirmsskolas izglītības iestādēs īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbībai 

ar vecākiem, vides radīšanai bērnu patstāvīgai darbībai, darbinieku profesionālo kompetenču 

pilnveidei un remontdarbiem. Bērniem tika organizēti netradicionāli pasākumi, kas rosina 

domāt, darīt un gūt pozitīvas emocijas.   

2016.gadā Dobeles novada Izglītības pārvaldes pedagoģiski medicīniskā komisija 

izskatīja 129 bērnu un jauniešu lietas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis skolēnu 

skaits, kuriem ir mācīšanās traucējumi un nepieciešami atbalsta pasākumi izglītības 

programmas apguvei. Izglītības iestādes izstrādāja individuālos programmas apguves plānus, 

piesaistīja speciālistus, organizēja tikšanās, palīdzēja skolēniem apgūt mācību saturu. 

Dobeles novada pedagoģiski medicīniskā komisija, sadarbībā ar DJIVC, organizēja 

pieredzes apmaiņas pasākumus, sniedza konsultācijas, rīkoja seminārus, lai pedagogiem 

palīdzētu izprast, kā skolēniem iekļauties klasē, mazināt grūtības. 

4.tabulā apkopots izglītojamo skaits mācību iestādēs, kas 2016./2017.mācību gadā 

apguva speciālās izglītības programmas. 
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4.tabula 

Speciālo izglītības programmu apguvušo bērnu skaits Dobeles novada izglītības 

iestādēs 01.09.2016. 

Izglītības iestādes nosaukums  Izglītības programmas kods Izglītojamo 

skaits  

Bērzupes speciālā 

internātpamatskola 

01015911 (smagi garīgās attīstības tr.) 1 

01015611 (mācīšanās traucējumi) 5 

21015811 (viegli garīgās attīstības tr.) 48 

21015911(smagi garīgās attīstības tr.) 19 

Dobeles speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde "Valodiņa" 

01015611 (jaukti attīstības traucējumi) 2 

01015511 (valodas attīstības traucējumi) 50 

Dobeles pirmsskolas izglītības 

iestāde "Jāņtārpiņš" 
01015311 (fiziskās attīstības traucējumi) 3 

Dobeles Kristīgā pamatskola 21015311 (fiziskās attīstības traucējumi) 1 

21015911 (smagi garīgās attīstības tr.) 7 

21015611 (mācīšanās traucējumi) 6 

21015811 (viegli garīgās attīstības tr.) 18 
Mežinieku pamatskola 21015811 (viegli garīgās attīstības tr.) 3 

21015611 (mācīšanās traucējumi) 2 
Bikstu pamatskola 21015811 (viegli garīgās attīstības tr.) 6 

Penkules pamatskola 

21015611 (mācīšanās traucējumi) 3 

21015811 (viegli garīgās attīstības tr.) 1 
Lejasstrazdu sākumskola 11015611 (mācīšanās traucējumi) 5 

11015811 (viegli garīgās attīstības tr.) 3 

KOPĀ 183 

 

2016.gadā Dobeles novada izglītības iestādēs darbojās 120 interešu izglītības pulciņi 

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

u.c.. Skolēni piedalījušies dažāda veida konkursos, skatēs un festivālos gan novada, gan 

valsts, gan starptautiskā mērogā.  

Starptautiskajā bērnu zīmēšanas konkursā „LIDICE 2016” (Čehijā), kura tēma bija 

“Skola. Izglītība”, piedalījās 22 mūsu novada pulciņu dalībnieki, laureātu vidū bija Dobeles 

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

audzēkne Enija Grinšpone (skolotāja Inga Ozoliņa). 

Februārī un martā mūsu novada 14 dziedošie ansambļi piedalījās izglītības iestāžu 

vokālo ansambļu skatē „Balsis - 2016”. Žūrijas komisija tālākai kārtai Zemgales reģiona 

konkursā izvirzīja Dobeles 1.vidusskolas vokālo ansambli “Spārni un vējš” (vadītāja Sandra 

Bulmere) un Dobeles Valsts ģimnāzijas puišu vokālo ansambli „KPTT” (vadītājs Raimonds 

Bulmers).  

Martā DAVV notika starpnovadu Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, 

kurā piedalījās 64 skatuves runas dalībnieki. Žūrijas komisija, izvērtējot katra dalībnieka 

sniegumu, Zemgales reģiona konkursam izvirzīja 3 dalībniekus - Artūru Maksi (Dobeles 

1.vidusskola), Līvu Veidemani un Simonu Mežgali (Dobeles Valsts ģimnāzija). 

Martā savu sniegumu tautas deju skatēs rādīja 31 izglītības un kultūras iestāžu deju 

kolektīvs.  
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Aprīlī Dobeles pilsētas kultūras namā savus atbalstītājus kopā aicināja novada kori un 

ansambļi uz Sadziedāšanās koncertu. Tajā piedalījās 13 kori un skolu vokālie ansambļi.  

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastikās mākslas pedagogiem bija iespēja 

piedalīties metodisko darbu izstādē – konkursā “Manas mājas”. Tajā ar savu metodisko – 

radošo pieredzi dalījās Dobeles sākumskolas interešu izglītības skolotājas Ilona Šinko un 

Lidija Eizengrauda.  

27.maijā, mācību gadu noslēdzot, Dobeles Ķestermeža estrādē notika interešu 

izglītības pulciņu koncerts „Danco, danco, tu saulīte”, kurā piedalījās 585 mūsu un Auces, un  

Tērvetes novada dziedātāji, dejotāji, runātāji un zīmētāji. 

7.oktobrī Dobeles pilsdrupās jaunieši varēja piedalīties patriotiskajā spēlē Jaunie 

Rīgas sargi. Piedalījās 9 skolu komandas un Penkules pamatskolas komanda ieguva 1.vietu. 

No 20. līdz 22.oktobrim Dobeles izglītības iestādēs notika 16. Prāta sporta spēles, 

tajās piedalījās 561 dalībnieks no Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Cēsīm, Grobiņas, 

Iecavas, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Rīgas, Salaspils, Valmieras, Ventspils un Šauļiem. 

Dalībnieki piedalās ne tikai tradicionālajās sacensībās – dambrete un šahs, bet 

pirmsskolniekiem bija iespēja piedalīties konstruēšanas spēlē “Rādi, ko tu vari”, 7. – 9.klašu 

skolēniem spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”, ģimenes darbojās Brain Games prāta spēlēs. 

2016.gadā novada izglītības iestādēs ir realizēti vairāki nozīmīgi remontdarbu 

projekti. Lielākais no tiem bija PII “Zvaniņš”, kur daļai ēkas tika renovētas telpas, sakārtota 

elektroinstalācija un apsardzes signalizācija, nomainīti izrūsējušie aukstā ūdens un 

ugunsdzēšanas ūdensvada cauruļvadi ēkas pagraba stāvā. Kopējās projekta izmaksas 243 

tūkstoši euro. 

 Lai mazinātu apkures izdevumus Gardenes pamatskolai, kā arī lai nomainītu 

neekonomiskos un fiziski nolietojušos apkures katlus, tika izstrādāts un realizēts projekts 

par konteinera tipa granulu katlumājas izgatavošanu un uzstādīšanu skolas teritorijā. 

Kopējās darbu izmaksas 169 tūkstoši euro. 

 PII “Jāņtārpiņš” tika veikta virtuves un tai blakus esošo telpu remonts, daļēji tika 

nomainīts virtuves aprīkojums. Ārpusē tika noņemts vecais gājēju celiņu asfalta segums un 

uzklāts bruģis. Darbu apjoms 160,8 tūkstoši euro. 

 Apjomīgi telpu remonti tika veikti arī PII “Spodrītis” vecā korpusa telpās. Kopējās 

darbu izmaksas 177,8 tūkstoši euro. 

 PII “Auriņš” tika atjaunota aktu zāle. Remontu procesā nomainīts grīdas segums, 

logi un apgaismojums. Remontu izmaksas 34,5 tūkstoši euro. 

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

realizēti telpu kosmētiskie remonti, veikti elektroinstalācijas, aukstā ūdens padeves tīklu, 

ventilācijas sistēmu remontdarbi, uzstādīti zibens novedēji.  

  2016.gadā novada pašvaldības izglītības iestāžu remontiem, aizņemoties no valsts 

kases un no pašvaldības budžeta, kopā izlietoti 997,7 tūkstoši euro. 

 Pašvaldības teritorijā skolēnu pārvadāšanai tika izmantoti četri, speciāli šim 

nolūkam iegādātie skolēnu autobusi, kuri apkalpoja Penkules, Annenieku un Mežinieku 

pamatskolas. Ceturtais autobuss pārsvarā 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 transports. Ikdienā skolēni tika vadāti arī maršrutos Dobele – Naudīte, 

Dobele – Bērzupe, Dobele – Auri – Krimūnas – Akācijas – Dobele, kā arī skolēni no lauku 

skolām uz Dobeles 1.vidusskolas peldbaseinu un no Kristīgās pamatskolas uz Sporta halli. 

 Skolēni, nokļūšanai uz Dobeles novada izglītības iestādēm, izmantoja arī 

sabiedrisko transportu, norēķinos par braucieniem izmantojot e-talonus. E-talonu skolēniem  
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atļauts lietot diviem braucieniem dienā, no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, 

un tie ir pašvaldības apmaksāti. E-taloni tiek izsniegti arī kaimiņnovadu skolēniem, kuri 

apmeklē Dobeles novada izglītības un interešu izglītības iestādes. Pārskata periodā e-

talonus lietoja 611 skolēns. 

 2016.gadā skolēnu pārvadājumiem, tai skaitā mācību ekskursijām, kopā izlietoti 

158,7 tūkstoši euro. 

2.5. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbība 

2016.gadā 

Dobeles novada pašvaldības iestāde Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk tekstā PIUAC) ir pašvaldības izveidota izglītības 

un uzņēmējdarbības atbalsta iestāde. PIUAC pamatfunkcijas ir: 

o pieaugušo apmācība, 

o informācija un konsultācijas uzņēmējdarbībā, 

o projektu izstrāde, īstenošana, 

o 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 mārketingam), iestādes 

projektu aktivitātēm, pieejamiem finanšu resursiem (fondiem, programmām). 2016.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 centra 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 – 209, facebook.com - 232. 

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. 

Septīto gadu PIUAC bija E-prasmju nedēļas 2016 reģionālais koordinators Dobeles 

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

sadarbībā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi un pagastu bibliotēkām, noorganizēja 14 

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. Pēc klientu pieprasījuma, informācijas speciālists sniedza informāciju par PIUAC 

piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par informācijas meklēšanu internetā. 

Apmācība 

PIUAC speciālisti 2016.gadā izstrādāja vai pilnveidoja 52 neformālās izglītības 

programmas un 2 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. Jebkuram 

http://www.pic.dobele.lv/
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interesentam bez maksas ir pieejamas divas tālmācības programmas „Vietējie produkti no 

augļiem un ogām” 80 stundu apjomā un “Ieskats komercdarbības uzsākšanā”. 

2016.gadā kopā īstenoti kursi un semināri 739 dalībniekiem 17 023 cilvēkstundu 

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

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kursu dalībnieku skaits ir samazinājies par vidēji 10%, 

bet cilvēkstundu skaits palicis tāds pats. Tas liecina par cilvēku vēlmi apmeklēt vienas vai 

divu dienu apmācības. 

Pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem tika īstenoti 264 kursi 1 874 cilvēkstundu 

apjomā, tai skaitā 77 novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 683 cilvēkstundu apjomā, un 

201 dažādu uzņēmumu darbiniekiem 1 175 cilvēkstundu apjomā.  

Dažādus neformālos un interešu izglītības kursus ir apmeklējuši 108 interesenti 

kopskaitā 951 cilvēkstundu apjomā. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tika organizēti bezdarbnieku un darba 

meklētāju konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 77 cilvēkiem 9 740 cilvēkstundu 

apjomā. 

2016.gadā 51 novada iedzīvotājiem 349 cilvēkstundu apjomā īstenota apmācība tuvu 

dzīvesvietai, t.i., vietējā pagasta teritorijā. 

Uzņēmējdarbība 

PIUAC 2016.gadā 201 interesentam, t.sk., uzņēmējiem tika sniegtas konsultācijas, 

informācija, organizētas apmācības. No tiem 13 tika sniegtas konsultācijas par 

uzņēmējdarbības uzsākšanu, nodokļiem, dibināšanu, finanšu piesaistīšanas iespējām. 

2016.gadā centrs turpināja semināra ciklu „Uzņēmēju pēcpusdiena”, kurā piedalījās 131 

uzņēmējs un interesenti. Šajos semināros tika sniegta informācija par grāmatvedības 

aktualitātēm, nodokļu izmaiņām, uzņēmuma vadītāja personīgo atbildību par darba 

aizsardzības prasību ievērošanu, pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un 

tālākai attīstībai, inovāciju pārnesi uzņēmējdarbībā. 29 komersanti “E-prasmju nedēļa 2016” 

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, nodokļu un grāmatvedības aktualitātes saimnieciskās darbības veicējiem, 

izmaiņas algas nodokļu piemērošanā 2017.gadā, aktualitātes PVN likumā u.c. 

Centrs turpina veicināt vietējo produktu ražošanas attīstību novadā. 2016.gadā 125 

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

tirdziņos, izstādē “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016”, pasākumā “Puķu draugu saiets”. 

2016.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. Mājas lapa 2016.gadā tika apmeklēta vairāk kā 26 tūkst. reižu.  

2016.gada ietvarā 92 jaunieši piedalījās apmācībās par uzņēmējdarbības uzsākšanu, 

tādējādi veicinot jauniešos izpratni par inovācijām un to nozīmi uzņēmējdarbībā.  
Projekti 

Pārskata gadā tika izstrādāts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts 

“Employment and Entrepreneurship without Borders”, kura ietvaros tiks organizētas 

teorētiskās un praktiskās apmācības, ar mērķi veicināt amatnieku konkurētspēju un jaunu 

noietu tirgu apgūšanu. 

2016.gada ietvarā izstrādāti vairāki pārrobežu sadarbības projekti papildus finansu 

piesaistīšanai, 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. 

http://www.dobeledara.lv/
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2.6. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes darbība 2016.gadā 

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

struktūrvienībās 2016.gada beigās savus pienākumus veica 140 darbinieki. Strukturālas 

izmaiņas Pārvaldē nav notikušas. Darbinieku skaita izmaiņas salīdzinājumā ar 2015.gadu 

galvenokārt saistās ar darbinieku maiņu. 

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 10 filiālēm; 

2) Dobeles Novadpētniecības muzejs; 

3) Dobeles novada Tūrisma 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 2016.gadā tika plānots un īstenots saskaņā ar novada 

domes apstiprināto plānu un piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Lielākie novada pasākumi tiek 

plānoti iezīmējot Latvijas 4 gadalaikus - četri pasākumi ar sezonai atbilstošu saturu un 

tematiku. Maija beigās Dobeles novadā tika svinēti Ceriņu svētki, kas pēc satura un 

tematikas tuvi novada svētkiem, bet tika organizēti reizē ar Latvijā iecienīto koncertu Ceriņu 

dārzā. Augustā - Senās pils svētki, oktobrī - Ābolu svētki, decembrī - Sniegavīru saiets, kas 

sākās ar novada centrālās egles iedegšanu. Papildus tradicionālajiem pasākumiem Pārvaldes 

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

muzejpedagoģisko programmu piedāvājumu 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 un pilsdrupas. 

Novada pagastos iedzīvotājiem regulāri tiek piedāvāti vismaz divi kultūras vai sporta 

pasākumi mēnesī, pilsētā katru nedēļu.  

2016.gadā tradicionāli notika divi kultūras un divi sporta nozaru projektu konkursi ar 

mērķi aktivizēt un atbalstīt novada iedzīvotāju aktivitāti, popularizējot Dobeles novadu. 

Abos konkursos kopā tika atbalstīti 79 projekti: sporta nozarē atbalstīti 46 projekti par 

summu 19190 euro, kultūras nozarē 33 projekti par summu 16000 euro.  

Sporta nozarē 2016.gadā tika rīkotas novada sporta spēles 11 sporta veidos: basketbolā, 

volejbolā, futbolā, peldēšanā, dambretē, šahā, novusā, galda tenisā, orientēšanās, pludmales 

volejbolā un badmintonā. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu sporta klubi un biedrības 

organizēja Dobeles novada atklātos čempionātus svaru celšanā, telpu futbolā, piemiņas 

turnīrus galda tenisā, šaušanā, dambretē, riteņbraukšanā u.c. sacensības. Visos novada 

pagastos notika sporta svētki vai pagastu svētki ar sporta aktivitātēm, kā arī sporta sacensības 

dažādos sporta veidos. 2016.gadā Penkules sporta centrs savā pagastā rīkoja regulārus 

čempionātus vairākos sporta veidos: badmintona un florbola Vecgada kausa izcīņā, pa 

kārtām notika sacensības zolītē, badmintonā un novusā, kā arī Uzņēmēju kauss basketbolā 

veterāniem vīriešiem. 

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

dalībnieki, tai skaitā arī no citiem novadiem un pilsētām. Novada sporta veterāniem tika 
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nodrošināta iespēja piedalīties pašvaldību Latvijas Sporta Veterānu Savienības (LSVS) 53. 

sporta spēlēs 10 sporta veidos. Sporta klubi ar pašvaldības finansiālu atbalstu un sadarbībā ar 

sporta veidu federācijām novadā ir sarīkojuši Latvijas čempionātus vai to posmus motokrosā, 

triatlonā, šaušanā, svaru celšanā, riteņbraukšanā un spēka sportā.  

2016.gadā novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas naudas 

balvas par kopējo summu 8625 euro. 

Ievērojamu atbalstu dotāciju veidā pašvaldība sniedza handbola vīriešu un sieviešu 

komandām un sporta klubu rīkotājām tradicionālajām sacensībām. Pašvaldība ir noteikusi 

bezmaksas savu sporta bāzu izmantošanas limitus novada sportistu treniņu un sacensību 

rīkošanai, kā arī algo fiziskās sagatavotības treneri. 

Dobeles sporta centrs pilnveido savu piedāvājumu ne tikai kā sporta pasākumu 

norises vieta, bet arī kā liela mēroga kultūras pasākumu norises vieta. 2016.gadā Pārvalde 

kopā ar sporta centru un Kultūras namu organizēja tradicionālo Kultūras un sporta lielo gada 

balli,  kā arī izīrēja telpas korporatīvajiem pasākumiem. Sporta centrs nodrošina telpas 

Dobeles valsts ģimnāzijas u.c. pašvaldības izglītības iestāžu mācību procesam un 

sacensībām. Sporta centra pārziņā ir skeitparka laukums un stadions. Regulāri tiek kopts un 

kārtībā uzturēts futbola laukums. 2016.gadā Dobeles sporta centrā notika  Latvijas 

čempionāta spēles virslīgā vīriešiem un sievietēm, I līgā vīriešiem.  Sporta centra halli 

saviem pasākumiem izmantoja arī Latvijas skolu sporta federācija dažādām sporta 

aktivitātēm.  

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 skolu sporta zāles. 

Ar izciliem panākumiem novada sportisti startēja Latvijas IV Olimpiādē, iegūstot 21 

medaļu, no kurām 8 zelta, 6 sudraba un 7 bronzas. Kopvērtējumā Dobeles novads ierindojās 

7.vietā valsts mērogā. 

2016.gadā Dobeles novada bibliotēku iespieddarbu un citu dokumentu krājums tika 

sistemātiski un mērķtiecīgi atjaunots. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem Dobeles novada 

Centrālajā bibliotēkā (Dobeles NCB) un 10 filiālbibliotēkās tika iegādāti 3798 grāmatu 

eksemplāri par 20 818 euro. Dobeles novada bibliotēkām, ievērojami ietaupot budžeta 

līdzekļus, notika centralizēta laikrakstu un žurnālu abonēšana. 2016.gadā šim nolūkam 

iztērēti 8347 euro. Dobeles NCB un  filiālbibliotēku izsniegums kopā bija 115 119 

eksemplāri, kopējais lietotāju skaits 5049, apmeklējumu skaits 60 216. 

Dobeles NCB un filiālbibliotēku jauno tehnoloģiju un materiāltehniskais 

nodrošinājums 2016.gadā tika sistemātiski plānots un iepirkts. Kopējais pašvaldības līdzekļu 

izlietojums par tehnoloģijām Dobeles NCB un filiālbibliotēkās - 7930 euro. Nepieciešamā 

inventāra iegādei Dobeles NCB un filiālbibliotēkām iztērētie 14 687 euro: 

 Bikstu bibliotēkā izremontētas visas bibliotēkas telpas. Bibliotēka aprīkota ar jauniem 

grāmatu plauktiem – 6 divpusēji plaukti, 4 vienppusēji plaukti, 2 žurnālu plaukti, 

žurnālgalds, konferenču galds, 1 biroja krēsls, 6 apmeklētāju krēsli, jauna 

printēšanas iekārta. 

 Aizstrautnieku bibliotēkā tika nosiltinātas ārsienas, nomainīti logi, apkures sistēma 

un izremontēta datortelpa. Tā tika aprīkota ar izstāžu plauktu, grāmatu plauktu, 

plauktu-vitrīnu novadpētniecības materiāliem, apspriežu galdu, biroja krēslu, galdu 

bērniem, korķa tāfeli, kā arī tika uzstādītas žalūzijas. 

 Penkules bibliotēkā nopirkts žurnālu plaukts, 8 krēsli un dokumentu iesiešanas 

mašīna. 
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 Jaunbērzes bibliotēkā iegādāti 3 žurnālu plaukti, galds, bērnu grāmatu kaste uz 

riteņiem. 

 Annenieku bibliotēkā iegādāts plaukts-vitrīna novadpētniecības materiāliem un jauns 

printeris. 

 Lejasstrazdu bibliotēkā nopirkts izstāžu plaukts, 2 grāmatu plaukti, apspriežu galds. 

 Zebrenes bibliotēkā - žurnālu plaukts un atpūtas dīvāns bērniem un jauniešiem un 

printeris. 

 Šķibes bibliotēkā un Krimūnu bibliotēkā bērnu stūrīšu aprīkojums papildināts ar 

paklājiem un jauniem prinetriem. Krimūnu bibliotēkai iegādāta digitālā fotokamera. 

 Dobeles NCB  bērnu un jauniešu nodaļā tika veikta 12 grāmatu plauktu renovācija, 

iegādāti 17 semināra, 6 datorkrēsli bērniem, 4 krēsli apmeklētājiem, atpūtas dīvāns 

darbiniekiem, garderobē uzstādīts mantu uzglabāšanas skapis apmeklētājiem, 

izveidota konferenču un izstāžu zāle, tādejādi paverot plašas iespējas rīkot 

seminārus un pasākumus, vienlaicīgi netraucējot bibliotēkas ikdienas darbu. 

Tika rīkotas 72 izstādes, kurās apskatei izliktas 1090 grāmatas un citi materiāli. 

2016.gadā valsts akreditāciju ieguva visas desmit Dobeles novada filiālbibliotēkas. 

Dobeles NCB veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas arī Auces un Tērvetes novados. 

Bibliotēku automatizācijas procesam 2016.gadā pievienojušās vēl 3 novada 

bibliotēkas:  Krimūnu, Bikstu un Šķibes uzsākušas darbu BIS Alise. Kopā novadā sistēmā 

strādā jau 6 filiālbibliotēkas, un veiksmīgam šī darba procesam iegādāti 6 skeneri - svītrkodu 

lasītāji.  

2016.gadā Dobeles NCB savu materiāltehnisko bāzi ir papildinājusi ar trīs jauniem 

datoriem darbiniekiem un divām multifunkcionālām iekārtām bērnu un jauniešu nodaļā un 

grāmatu apstrādes nodaļā. Tika iegādāta grāmatu ievākošanas iekārta, dodot iespēju piedāvāt 

jaunu bibliotēkas maksas pakalpojumu. Bērnu un jauniešu nodaļā tika iegādāta spēle Xbox36. 

2016.gadā Dobeles novada bibliotekāri devās divos pieredzes apmaiņas braucienos un 

piedalījās 39 semināros. Dobeles NCB viesojās un Brocēnu, Jūrmalas pilsētas un Jonišķu 

(Lietuva) pašvaldību bibliotekāri. 

2016.gadā Dobeles novada bibliotēkā norisinājās divi konkursi – “Dobeles novada 

lasošākā sākumskolas klase” un “Mana Latvija sākas Zemgalē”. Bibliotēkas arī piedalījušās 

Ceriņu Svētkos ar, nu jau tradicionālo, Brīvdabas lasītavu. Ievērojot bibliotēku lietotāju 

vēlmes tika rīkoti dažādi pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem, izdevniecībām, novadniekiem. 

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) 2016.gadā apkalpoja 7640 

apmeklētājus, kas ir par 1640 jeb par 27% vairāk nekā 2015.gadā. Par 34% palielinājies 

apkalpoto ārvalstu ceļotāju skaits (704).  

Popularizējot tūrisma iespējas un piedāvājumu Dobeles novadā, TIC darbinieki 

piedalījās starptautiskajos tūrisma gadatirgos “Balttour 2016” Rīgā, “Adventur 2016” Viļņā, 

“Reisen Hamburg” Vācijā, Dobeles un Tērvetes novadu stendā starptautiskajā tūrisma 

izstādē “Tourest” Tallinā, Zemgales uzņēmēju dienās Jelgavā.  Dobeles TIC informatīvajā 

teltī informācija par novada tūrisma piedāvājumu tika sniegta pilsētas svētkos Šauļos 

Lietuvā, Ceriņu svētkos Dobelē, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgū Rīgā.    

2016.gadā tika sagatavoti un izdoti šādi tūrisma informācijas materiāli:  

1. Sadarbībā ar Zemgales Tūrisma Asociāciju (ZTA) un Ekonomikas ministrijas 

Tūrisma departamentu sagatavota karte “Zemgale”  

2. Sadarbībā ar ZTA sagatavota brošūra “Pasākumi Zemgalē 2017” 

3. Infolapa “Galvenie pasākumi Dobeles novadā 2016” (2000 eks.) 

4. Brošūra “Dobele County. Travel guide” (3000 eks.)  
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5. Buklets “Apciemo Dobeli!” lietuviešu val.  (4000 eks.) 

6. Buklets “Apciemo Dobeli!“ igauņu val. (1000 eks.) 

7. Buklets “Dobeles sniegavīri aicina!” (2000 eks.)  

Izveidota tūrisma sadaļa latviešu un angļu valodā jaunajā mājas lapā www.dobele.lv. 

Baznīcu nakts laikā prezentēts jauns velo un kājnieku un maršruts Dobeles pilsētā “Pa 

Augusta Bīlenšteina dzīves vietām”.   

Noorganizēta Igaunijas lielākā laikraksta “Postimees” žurnālista Verni Laivaka vizīte 

Dobelē.    

Sadarbībā ar pašvaldības Komunālo nodaļu izgatavotas un izvietotas 5 standartizētās 

norādes zīmes uz 3 populārākajiem tūrisma objektiem. Tika paplašināts un dažādots Dobeles 

suvenīru klāsts.  

Gatavojoties Puķu draugu saietam Dobelē, par gidiem tika sagatavoti vairāk nekā 70 

cilvēki, rīkojot teorētiskās un individuālās apmācības un mācību braucienus pa saieta 

maršrutiem.  

Uzsākot 2016.gada jauno tūrisma sezonu, pavasarī sarīkota Dobeles novada tūrisma 

informatīvā diena Dobeles, Auces un Tērvetes novada uzņēmējiem un gidiem.      

Novada kultūras un tautas nami 2016.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. Vairāki pagastu 

kultūras pasākumi ir ieguvuši plašāku skanējumu un atpazīstamību: mūzikas kapellu saiets 

“Kuļmašīna” Penkulē oktobrī, piedzīvojumu brauciens ANNEBIZE Annenieku, Bikstu un 

Zebrenes pagastos, bērnu un pieaugušo amatierteātru festivāli Krimūnās un Penkulē. Lauku 

teritorijās iecienītas un tradicionāli notiek tematiskās balles gan populāros, gan tradicionālos 

svētkos visos kultūras un tautas namos.  Kopumā 2016.gadā novada pagastos notikuši 172 

kultūras pasākumi, kurus apmeklējuši 13837 apmeklētāji. Kultūras pasākumiem Zemgales 

kultūras programmas projektu konkursā saņemts finansējums EUR 2200 apmērā. Lauku 

atbalsta dienesta projektu konkursā saņemts atbalsts projektora un ekrāna iegādei Penkules 

Kultūras namā.  

Lielākais pasākumu organizators pašvaldībā ir Dobeles pilsētas kultūras nams – 

turpmāk DPKN. 2016.gadā pilsētā notikuši 322 pasākumi, kurus apmeklējuši 33928 

apmeklētāji. DPKN organizē arī lielos novada pasākumus, kuri notiek gan Tirgus laukumā, 

gan pilsdrupās, gan Ķestermeža estrādē. Sadarbībā ar koru un deju kolektīvu virsvadītājiem 

DPKN organizē amatiermākslas kolektīvu skates un Dziesmu un Deju svētku starpsvētku 

pasākumus, kuros piedalās arī Auces un Tērvetes novadu kolektīvi, kā arī kolektīvi no citiem 

novadiem. Pasākumi un radošā darbība regulāri tiek atspoguļota sociālajos tīklos un mājas 

lapā www.kulturadobele.lv.  

DPKN pārrauga arī Dobeles Amatu mājas saimniecisko un radošo darbību. Dobeles 

Amatu mājā 2016.gadā kopā notikuši 214 pasākumi ar apmeklētāju skaitu 6721. Amatu 

mājas izstāžu zālē notikušas 5 amatiermākslas un 5 profesionālo mākslinieku izstādes, kā arī 

organizētas 113 radošās darbnīcas un apmācības, kuras kopā apmeklēja 1016 interesentu. 

Amatu mājas amatnieki piedalījušies un demonstrējuši amatu prasmes „Pavasara sējas 

svētkos” Bauskas novada „Ausekļu dzirnavās”, Dobeles novada „Senās pils svētkos”, 

Lietuvas „Starptautiskajā Kultūras festivālā” Kelmē, Dobeles novada Pokaiņu meža „Zinību 

gadatirgū”. Katru gadu notiek Latvijas Nacionāla kultūras centra organizēti pasākumi no 

cikla “Satiec savu meistaru”, kas veido Amatu māju par reģiona amatniecības centru. 

Amatnieki vada nodarbības cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, atbalstot sociālā 

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

http://www.dobele.lv/
http://www.kulturadobele.lv/
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mājā atvērta keramikas darbnīca dažādām vecuma grupām, realizējot interešu izglītības 

programmu. 

Dobeles Novadpētniecības muzeja (turpmāk muzejs) kopējais krājuma vienību skaits 

2016.gadā bija 22 811, jaunieguvumu skaits 368. Finansiāli novērtētas 15 588, no tām 

pārskata gadā 371vienības. 2016.gadā veikta esības pārbaude 8432 priekšmetiem.  

Pārskata gadā veikts zinātniskās pētniecības darbs, tā ietvaros 6 muzeja darbinieki 

pētījuši 17 tēmas. Pētījumu rezultātā ir veidotas vēsturiskās izstādes, izstrādātas 

muzejpedagoģiskās programmas, organizētas un noformētas mākslas izstādes, rakstītas 

publikācijas, izdots izglītojošs kalendārs “Hilda Vīka” un iespiesta A.Bīlenšteina grāmata 

“Dobele”. Noorganizēta zinātniskā konference “Augustam Bīlenšteinam 190”  

2016.gadā muzejā bijuši 8626 apmeklētāji, iekārtotas 11 izstādes, no tām 1 ceļojošā. 

Četras ceļojošās izstādes novada kultūras iestādēs  izstādītas 10 reizes un tās redzējuši 2583 

apmeklētāji. Muzeja darbinieki ir organizējuši 9 lekciju lasījumus, kurus noklausījušies 278 

interesenti. Tiek piedāvātas 17 muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas, no tām 

2 izveidotas 2016.gadā. Organizēti un novadīti 88 muzejpedagoģisko programmu pasākumi  

ar 2282 dalībniekiem. Notikuši 8 novada un valsts mēroga pasākumi ar muzeja aktivitātēm 

2136 dalībniekiem un 5 muzeja organizēti pasākumi ar 1008 dalībniekiem.  

Muzejs aktīvi piedalās dažādos projektu konkursos un ar 4 projektiem ir piesaistījis 

finansējumu 8100 euro apmērā. 

2016.gadā Dobeles novada pašvaldība finansēja 44 pieaugušo un bērnu amatiermākslas 

kolektīvus, kuros kopā darbojās vairāk kā 700 dalībnieku:  

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

Bikstu pagastā, Naudītē, DPKN); 

 4 bērnu tautas deju kolektīvi (Krimūnās, DPKN, Jaunbērzē, Gardenē); 

 5 vidējās paaudzes deju kolektīvi (DPKN, Krimūnās, Bikstos, Penkulē, Jaunbērzē); 

 4 jauniešu deju kolektīvi (DPKN, Penkulē, Bikstos, Jaunbērzē); 

 4 kori  DPKN; 

 Vecākās paaudzes tautas deju kopa DPKN; 

 Pūtēju orķestris DPKN; 

 2 Eiropas senioru deju grupas (Anneniekos un Bikstos); 

 7 amatierteātri (3 Krimūnās - pieaugušo, jauniešu un bērnu, 2 DPKN (jauniešu un 

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

 2 folkloras kopas (DPKN un Dobeles Novadpētniecības muzejā); 

 tautas lietišķās mākslas studija Dobelē; 

 mākslas pulciņš Zebrenē; 

 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. DPKN un citas kultūras iestādes ir aktīvas populārākajos sociālajos 

tīklos. Informācija par Dobeles novada amtiermākslas kolektīviem un kultūras iestāžu 

pamatdarbību regulāri tiek atjaunota portālā www.kulturaskarte.lv.  

2.7. Dobeles novada Sociālā dienesta darbība 2016.gadā 

Sociālā dienesta (turpmāk Dienesta) darba mērķis ir palīdzēt vismazāk 

nodrošinātajiem pašvaldības iedzīvotājiem, iesaistot viņu pašu resursus sociālās situācijas 

uzlabošanā. 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobelesbiblioteka.lv/
http://www.kulturadobele.lv/
http://www.zemgaletourism.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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Novadā ir spēkā Dobeles novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi par 

pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem: Nr.13. "Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Dobeles novadā" un Nr.4. "Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība". 

Dobeles novada pašvaldības Sociālajam dienestam ir piecas struktūrvienības: 

o Sociālais dienests, 

o Sociālo pakalpojumu centrs, 

o Ģimenes atbalsta centrs ”Lejasstrazdi”, 

o Aprūpes mājās birojs, 

o Grupu dzīvokļi. 

Dienests organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Dobeles 

novada iedzīvotājiem. Dienesta sniegto pakalpojumu saņēmēju skaits 7 gadu periodā ir 

uzskaitīts tabulā Nr. 5.  

5.tabula 

Pakalpojumu saņēmēju skaits (2010.-2016.) 
Sniegto pakalpojumu veidi 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Aprūpes mājās biroja pakalpojums 34 39 55 64 56 60 65 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcija bērniem 

(ĢAC ”Lejasstrazdi”) 

33 24 34 27 38 27 26 

Īslaicīgas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas centrs (ĢAC 

„Lejasstrazdi”) 

- - - - 13 20 - 

Grupu dzīvokļu pakalpojums 13 17 19 19 20 18 19 

 SPC Dienas centrs „Solis” 11 13 12 13 15 16 19 

SPC Dienas centrs „Stariņš” 159 259 250 257 87 164 189 

Atbalsta centrs ģimenēm ( droša 

vide) 
55 60 65 46 16 26 15 

Valsts rehabilitācija bērniem no 

prettiesiskām darbībām 

     
139( 27) 143 

bērni      51 122 

t.sk. Dobeles novada klienti       10 

pavadoņi      9 21 

t.sk. Dobeles novada klienti       1 

Asistenta pakalpojums - - - 34 84 90 79 

Sociālā rehabilitācija atkarīgām 

personām no psihotropām vielām 
1 2 1 1 - 2 1 

t.sk.bērni - 1 1 1 - 2 1 

Personas, kuras pieprasījušas sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus 

institūcijā (MK not. Nr.279) 

31 153 93 198 237 285 298 

Ikdienā veicamo darbu un vides 

novērtējums (DEĀK) 
- - - - - - 123 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

vardarbībā cietušām pilngadīgām 

personām (MK not. Nr.790) 

- - - - - 1 1 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

vardarbības veicējiem (atbalsta 
- - - - - 10 3 
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grupas/ individuāli) personu skaits 

(MK not. Nr. 790) 

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā, 

bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 

darbībām 

25 36 12 21 20 28 20 

Ģimenes asistenta pakalpojums - - - - - - 3 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas 

pakalpojums (SAC) 

37 34 39 57 60 53 45 

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija pilngadīgām personām 

28 23 37 14 1 2 3 

Patversmes pakalpojums - - - 5 4 4 3 

Atbalsta grupas aizbildņiem un 

audžuģimenēm 

- - - - - 14 12 

Izglītojošās un sociālā atbalsta 

grupas (pers. skaits) 

24 40 76 60 30 26 31 

Sociālā darba pakalpojums (personu 

skaits) 

62 156 214 276 577 815 1203 

Psihologa pakalpojums (individuālās 

konsultācijas) 

38 84 59 93 83 191 113 

Higiēnas pakalpojums 16 26 130 128 130 224 194 

Izdalīti tehniskie palīglīdzekļi(noma) - - - - - 134 83 

Vides novērtējums DEĀK (MK not. 

Nr.805) 

- - - - - 97 123 

 

Dobeles novada sociālajā dienestā sociālo palīdzību saņēma 1021 personas, tai skaitā: 

 nepilngadīgas personas 266 
 pilngadīgas personas 755, no tām: 

- pensijas vecuma personas 243, 
- pilngadīgas personas ar invaliditāti 128  

- darbspējas vecuma  nestrādājošas personas 280, 
- darbspējas vecuma strādājošas personas 72  

- personas bērna kopšanas atvaļinājumā 32 
No sociālās palīdzības saņēmēju skaita: 

 650 trūcīgas personas 

 330 maznodrošinātas personas, no tām par iesaisti darba un sociālo prasmju 

saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos noslēgti 144 līgumi. 

6.tabula 

Sociālo pabalstu saņēmušo personu skaits 

Pabalsta veids 2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g.     

GMI līmeņa nodrošināšanai 1433 1338 941 560 368 251     

Dzīvokļu pabalsts 3340 2931 2442 1904 1233 904     

Skolēnu ēdināšanai 641 609 483 365 144 72     

Vecāku līdzdalības maksājuma segšanai PII 222 204 157 126 58 46     

Veselības pabalsts 719 601 703 638 417 303     

Izglītībai un audzināšanai 987 879 718 590 300 220     

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 

un pabalsts audžuģimenēm 70 80 42 35 43 29     

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 208 136 250 425 244 124     
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Ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 190 200 223 189 224 0     

Veselības uzlabošanai politiski represētai 

personai 170 175 163 159 121 0     

KOPĀ 3 667 3 483 2947 2318 1465 1021     

2016.gadā sociālo palīdzību saņēma 1021 persona. Sociālā palīdzības saņēmēju skaits 

ir samazinājies visos pabalsta veidos, taču nemainīgi lielākais palicis Dzīvokļu pabalsta 

saņēmēju skaits. 

7.tabula 

Dobeles novada Sociālā dienesta izmaksātie pabalsti, EUR 

Pabalsta veids 2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g.     

GMI līmeņa nodrošināšanai 379 716 337 437 203 444 127 943 79 793 59 899     

Dzīvokļu pabalsts 193 044 179 531 156 109 142 007 88 615 95 126     

Skolēnu ēdināšanai 74 822 75 000 57 352 40 934 13 785 7 224     

Vecāku līdzdalības maksājumu segšanai PII 25 058 25 204 18 306 13 929 5 554 3 156     

Veselības pabalsts 21 421 23 937 32 322 33 087 20 887 14 177     

Izglītībai un audzināšanai 28 145 25 469 20 518 16 955 8 965 9 036     

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 

un pabalsts audžuģimenēm 34 687 43 442 35 241 28 004 35 002 29 163     

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 16 656 18 187 27 336 41 675 19 433 13 115     

Ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 13 517 14 300 15 865 13 608 21 140 0     

Veselības uzlabošanai politiski represētai 

personai 4 838 4 980 4 639 4 778 3 630 0     

KOPĀ 791 904 747 487 571 132 462 920 296 804 230 896     

2016.gadā pabalstos izmaksāti līdzekļi 230 896 euro apmērā. Salīdzinot ar 

iepriekšējiem pieciem pārskata periodiem, izmaksāto līdzekļu apjoms ir ievērojami 

samazinājies. Salīdzinot ar 2015.gadu, ir vērojams samazinājums par 26,21%. No visiem 

pabalstu veidiem izmaksāto līdzekļu apjoms, salīdzinot ar 2015.gadu, ir palielinājies tikai 

tādos atbalsta veidos kā Dzīvokļa pabalsts un Izglītības un audzināšanas pabalsts. Pabalstu 

Ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu un Veselības uzlabošanai politiski represētai personai 

ar 2016.gadu administrē pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa. 

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. 2016.gadā dienas centru apmeklēja 189 klienti.  

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

159
193 189

155
191

164
189

 
6.att. Dienas centra "Stariņš" klientu skaita dinamika (2010.-2016.) 

Dienas centrā "Stariņš" tiek nodrošināti higiēnas pakalpojumi, kas pārskata gadā tika 

sniegti 194 klientiem.  
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2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

16 26 130 128 130 224 194

 
7.att. Higiēnas pakalpojumu saņēmušo klientu skaita dinamika (2010.-2016.) 

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

traucējumiem vecumā no 16 gadiem. 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. 2016.gadā centru apmeklēja 19 klienti, kuru vidējais 

vecums ir 30 gadi. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

11 13 12 13 15 16 19

 
8.att. Dienas centra "Solis" klientu skaita dinamika (2010.-2016.) 

2016.gadā Atbalsta centrā ģimenēm pakalpojumu saņēma 164 personas. Centrā 

ģimenēm tika sniegti sekojoši pakalpojumi: 

 sociālā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kuri cietuši no prettiesiskām 

darbībām (143 klientiem par valsts budžeta līdzekļiem); 

 palīdzība un atbalsts krīzes situācijās nonākušām personām (15 klientiem no Dobeles 

novada un 3 klientiem no citām pašvaldībām); 

 rehabilitācija vardarbībā cietušām pieaugušām personām (3 klientiem par valsts 

budžeta līdzekļiem); 

 darbs ar grupām, 3 izglītojošās apmācībās (bez pēriena, kā ar mīlestību un cieņu 

noteikt bērnam robežas, nevardarbīgas bērnu audzināšanas metodes, uzvedības 

korekcijas programma augsta riska grupas vecākiem, apmācību programma jaunajām 

māmiņām), kurā kopā piedalījās 31 persona, no Dobeles novada 26 personas. 
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9.att. Atbalsta centra ģimenēm klientu skaita dinamika (2010.-2016.) 
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Centrā tiek nodrošinātas individuālās psihologa konsultācijas un pārskata gadā tās ir 

sniegtas 113 reizes, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 78 konsultācijām mazāk. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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10.att. Individuālo psihologa konsultāciju saņēmušo klientu skaita dinamika (2010.-

2016.) 

Ģimenes atbalsta centra „Lejasstrazdi”  

Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi" (turpmāk ĢAC) ir Dobeles novada Sociālā 

dienesta struktūrvienība, kas ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  

institūcija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Institūcijā uzņem bērnus un 

jauniešus no 2 līdz 18 gadu vecumam. ĢAC pieejams īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums bērnam vai ģimenei ar bērniem. 

Pateicoties ĢAC ilggadējiem atbalstītājiem Nordea Bank, bērniem tika dota iespēja 

piedalīties projektos, iepazīties ar Latvijā slaveniem cilvēkiem. Tiek turpināta sadarbība ar 

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzi. Bērni sev ir ieguvuši 

atbalsta personas. 

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 turpina labiekārtot bērnu dzīvojamās istabiņas, iegādājoties jaunas mēbeles un 

aprīkojumu.  

2016.gada jūnijā ĢAC atzīmēja savu 20 gadu jubilejas pasākumu, kurā piedalījās arī 

bijušie audzēkņi. 

ĢAC „Lejasstrazdi” speciālistu darbs vērtējams pozitīvi – ģimenēs atgriezti 4, 

aizbildnībā un audžuģimenē nodoti pa 1 bērnam un patstāvīgu dzīvi uzsācis 1 bērns. ĢAC 

kolektīvs ir pilnībā atbildīgs par bērnu izglītošanu un sagatavošanu patstāvīgai dzīvei, 

adaptāciju un integrāciju sabiedrībā. 
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11.att. Bērnu kustība ĢAC "Lejasstrazdi" (2010.-2016.) 
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Aprūpes mājās birojs 

Aprūpe mājās pakalpojumi pamatvajadzību nodrošināšanai tiek sniegti personām, 

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 tas tiek iedalīts aprūpes līmeņos. Birojs nodrošina trīs aprūpes 

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

pakalpojumus, kas nav minēti biroja reglamentā. 
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12.att. Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmušo personu skaita izmaiņas (2010.-2016.) 

 

2016.gadā aprūpes mājās pakalpojumus saņēma 65 personas, kas ir par 5 vairāk nekā 

2015.gadā. Apskatot datus 7 gadu griezumā, secināms, ka laikā no 2012.gada līdz 

2016.gadam nav vērojamas būtiskas pakalpojumu saņēmušo personu skaita izmaiņas. 

Salīdzinot 2010.gadu un 2016.gadu redzams, ka pakalpojumu saņēmēju skaits pieaudzis par 

31.  

2016.gadā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 26 personām ar invaliditāti, 

36 personām pensijas vecumā un 3 personām darbspējas vecumā (bez Civillikumā minētiem 

apgādniekiem - uz veselības, pašaprūpes spēju pasliktināšanās laiku). 

Aprūpes mājās birojs 2016.gadā pakalpojumu nodrošināja Dobeles pilsētā un novada 

lauku teritorijās. Pakalpojums tika nodrošināts visos pagastos- gan pagastu centros, gan 

pagastu attālākās teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem. 

8.tabula 

Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmušo personu skaits 
Dobeles 

pilsēta 

Annenieku 

pag. 

Auru 

pag. 

Bērzes 

pag. 

Bikstu 

pag. 

Dobeles 

pag. 

Jaun- 

bērzes 

pag. 

Krimūnu 

pag. 

Naudītes 

pag. 

Penkules 

pag. 

Zebrenes 

pag. 

32 5 8 

 

1 

 

10 1 1 3 2 1 

 

1 

Pēc tabulas datiem redzams, ka pārskata gadā no visiem pakalpojumu saņēmušajiem 

32 personas dzīvo Dobeles pilsētā un 33 iedzīvotāji novada lauku teritorijā.  

Vientuļiem pensionāriem, invalīdiem un 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).   

2016.gadā par aprūpi mājās pakalpojuma nodrošināšanu maksāja 17 klienti un astoņi 

apgādnieki par tuviniekiem nodrošināto pakalpojumu. 2016.gadā Aprūpes mājās biroja 

ieņēmumi kopā - 2471 euro. 

Grupu dzīvokļi 
Struktūrvienības 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 
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aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 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. 

2016.gadā Grupu dzīvokļu pakalpojumu saņēmušas 19 personas - 4 sievietes un 15 

vīrieši, jaunākā klienta vecums – 21 gads, vecākā – 69 gadi. Vidējais vecums sievietēm - 

38,5 gadi, jaunākajai - 24 gadi, vecākajai - 56 gadi. Grupu dzīvokļos dzīvojošo vīriešu 

vidējais vecums 2016.gadā bija 40,3 gadi, 9 personas vecumā no 21 - 40, 2 personas 41 - 50 

un 4 personas vecumā no 51 - 69 gadiem. 

Pakalpojumu par maksu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, saņēma 9 personas, 

ieņēmumi 12 913,50 euro, tai skaitā Grupu dzīvokļu pakalpojumu, apmaksātu no citas 

pašvaldības, saņēma 2 personas (ieņēmumi 9 141,00 euro).  

2016.gadā viena persona atgriezusies ārstniecības iestādē, viena persona sociālo 

pakalpojumu turpina saņemt ilgstošā Sociālās aprūpes centrā. 

2016.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistījās 3 personas, 

bezdarbnieka aktīvajā nodarbinātības pasākumā Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam - 4 

personas, kā arī 1 persona apguva iemaņas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā konditora 

profesijā un 1 persona otro gadu apgūst šuvējas – mācekles profesiju. 

Pakalpojumu saņēmušo personu skaits pārskata gadā ir bijis tikai par vienu vairāk 

nekā iepriekšējā – 2015.gadā. Aplūkojot datus 6 gadu griezumā, var secināt, ka Grupu 

dzīvokļa klientu skaita svārstības ir nelielas. 

 
13.att. Grupu dzīvokļu klientu skaita izmaiņas (2010.-2016.) 

Dobeles novada pašvaldība nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu, un patversmes pakalpojumu pilngadīgām personām.  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu 

pilngadīgām personām nodrošināja pieci pakalpojuma sniedzēji: Tērvetes novada 

pašvaldības SAC “Tērvete”, Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts, Ozolnieku 

novada pašvaldības SAC “Zemgale”, Brocēnu novada pašvaldības SAC “Atpūtas” un Irlavas 

Sarkanā Krusta slimnīca (īslaicīgā un pansionāts). Šādu pakalpojumu 2016.gadā saņēma 48 

novada personas, par kopējo summu 134 311,00 euro. 

Patversmes pakalpojumu pilngadīgām personām, nodrošina Evanģēliskā Kristiešu 

draudze “Zilais Krusts”, Kabilē, Kuldīgas novadā. 2016.gadā patversmes pakalpojums tika 

nodrošināts 3 novada personām, par kopējo summu 1 818,00 euro. 

No 2016.gada Sociālais dienests veic ikdienā veicamo darbu un vides novērtējumu 

dzīvesvietā personām, kurām tiek piešķirta invaliditātes grupa (DEĀK). 2016.gadā tika izvērtētas 123 

personas. Pārskata gadā tika ieviests ģimenes asistenta pakalpojumu, kuru saņēma 3 ģimenes ar 

bērniem. 
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2.8. Dobeles novada Pašvaldības policijas darbība 2016.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.  

2016.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: 

 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. 

 

 

 

 

9.tabula 

Dobeles pašvaldības policijas darba atskaite par 2016.gadu 
Nr. 

p.k.   
2015.gads 2016.gads 

1. Uzliktie naudas sodi, EUR 24080,43 29190 

2. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem  671 764 

2.1. LAPK 171. pants 221 323 

2.2. LAPK 149. pants 53 27 

2.3. LAPK 149.10 pants (uzlīmes) 93 89 

2.4. Domes saistošo noteikumu neievērošana 106 99 

2.5. LAPK 171.1 pants 35 35 

2.6. LAPK 201.43 pants 0 1 

2.7. LAPK 42.1 pants 11 6 

2.8. LAPK 175. pants 8 14 
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2.9. LAPK 173. pants 7 9 

2.10. LAPK 186. pants 11 7 

2.11. LAPK 75. pants 4 7 

2.12. LAPK 167. pants 20 43 

2.13. LAPK 106. pants 13 20 

2.14. LAPK 172. pants 5 4 

2.15 LAPK 42.1 panta 4. daļa 84 82 

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

nepildīšanu 
104 57 

4. Rīkoti reidi 37 44 

4.1. Par komunālo pakalpojumu nemaksāšanu 2 0 

4.2. Kārtības nodrošināšana avārijas situācijās 1 3 

4.3. Kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām 20 15 

4.4. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumus, satiksmes slēgšana 16 19 

4.5 Tirdzniecības atļauju pārbaude 5 5 

4.6. Kopā ar Valsts policiju un VUGD 9 5 

5. 
Nogādātas personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties (uz 

medicīnas iestādi vai dzīves vietā) 
219 210 

6. 
Pieņemti paskaidrojumi no nepilngadīgām personām par administratīvajiem  

pārkāpumiem (nodoti NL Inspektoram) 
136 82 

7. Uzsākta administratīvā lietvedība 52 77 

8.  Saņemti iedzīvotāju iesniegumi, sūdzības 85 85 

9. Apkalpotie iedzīvotāju izsaukumi 1090 1864 

2016.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. 

2.9. Dobeles novada Bāriņtiesas darbība 2016.gadā 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību.  

2016.gadā Dobeles novada bāriņtiesā (turpmāk Bāriņtiesa) ir palielinājies lietvedībā 

esošo lietu skaits. Uz 2016.gada 31.decembri Bāriņtiesas lietvedībā bija 755 lietas. 

2016.gadā Bāriņtiesa pieņēma 130 lēmumus, no tiem 6 vienpersoniskus lēmumus. 4 

vienpersoniski lēmumi tika pieņemti par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. 

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma ir devusi 9 atzinumus par bērna aizgādības tiesību 

noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību. Pārskata gadā Bāriņtiesa pieņēmusi 

16 lēmumus par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu 

nodrošināšanu un aizstāvību. Bāriņtiesa pārskatā gadā ierosinājusi 55 jaunas administratīvās 

lietas. 

2016.gadā ir samazinājies to personu skaits, kurām ar Bāriņtiesas lēmumu tika 

pārtrauktas aizgādības tiesības. Pārskata gadā 10 personām pārtrauktas aizgādības tiesības, 

jo tika konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai arī bija pamatotas aizdomas par 

vardarbību pret bērnu, 2 personām pārtrauktās aizgādības tiesības tika atjaunotas. Savukārt 

17 personām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības pār nepilngadīgajiem bērniem, 

no tā skaita 9 mātēm un 8 tēviem. 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits uz 2016.gada 31.decembri bija 80 bērni, kas 

ir par 3 bērniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. No tā skaita 8 bērni uzturējās audžuģimenēs, 

55 - aizbildņu ģimenēs, bet 17 bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās. 2 bērni, kuri atradās ārpusģimenes aprūpē, kļuva pilngadīgi. Dobeles novadā uz 

pārskata gada 31.decembri bija 41 aizbildņu ģimene, t.sk., 15 aizbildņi - bērna vecvecāki, 12 
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aizbildņi - bērna citi radinieki un 14 aizbildņi - nav bērna radinieki. 2016.gadā 8 bērni 

aizbildņa ģimenē nonāca pirmreizēji.  

Ar Bāriņtiesas lēmumu 3 ģimenēm piešķirts viesģimenes statuss, kurās viesojās 

institūcijās ievietotie bērni. 

2016.gadā Dobeles novadā bija 4 audžuģimenes. No tām 2 audžuģimenes ir 

informējušas, ka pamatotu iemeslu dēļ nevar uzņemt ģimenē bērnus. Vienai audžuģimenei 

izbeigts audžuģimenes statuss. 

2 personas 2016.gadā atzītas par adoptētājiem, lai adoptētu otra laulātā bērnu.  

Uz pārskata gada 31.decembri Bāriņtiesas lietvedībā atradās lietas par 26 aizgādnībā 

esošām personām. 2016.gadā 4 personas ar Bāriņtiesas lēmumu ir ieceltas par aizgādni 

mantojumam, 1 persona atcelta no aizgādņa pienākumu pildīšanas nolaidīgas rīcības dēļ. 

Bāriņtiesa 2016.gadā, aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošas personas intereses, ir 

piedalījusies tiesas sēdēs - Dobeles rajona tiesā, Jelgavas tiesā, Liepājas tiesā, Tukuma tiesā, 

Rīgas pilsētas un rajona tiesās, Administratīvas rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Zemgales 

apgabaltiesā. 

2016.gadā Dobeles novadā bezmaksas psiholoģiskā palīdzība tika sniegta 

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. 

Bāriņtiesas darbinieki 2016.gadā ir apmeklējuši kursus un seminārus, lai pilnveidotu 

savas profesionālās zināšanas un prasmes. 

2.10. Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas darbība 2016.gadā 

Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa ir novada pašvaldības 

administratīva vienība, kura nodrošina Dobeles novada iedzīvotāju civilstāvokļa aktu 

reģistrāciju, civilstāvokļa aktu ierakstu atjaunošanu, papildināšanu, labošanu, anulēšanu, 

vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu, kā arī novada domes deleģēto jautājumu 

risināšanu.  

Dzimtsarakstu nodaļa, veicot jaundzimušā bērna dzimšanas reģistrāciju, sveic 

vecākus ar finansiālu atbalstu 100 euro, kā arī dāvina grāmatu „Mūsu bērns” ar īpašu 

pašvaldības vēlējumu mazajam Dobeles novada iedzīvotājam un krāsainus vāciņus bērna 

pirmreizējai dzimšanas apliecībai. Pēc vecāku izvēles nodaļā tiek  veikta jaundzimušo bērnu 

pirmreizējā dzīvesvietas deklarēšana Dobeles novada teritorijā. 

Dzimtsarakstu nodaļa, reģistrējot laulību, jaunlaulātajiem dāvina simbolisku piemiņas 

velti - pildspalvu ar uzrakstu “Laulāti Dobelē”, un krāsainus vāciņus laulības dokumentam.  

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces kopīgi ar novada domes priekšsēdētāju 2016.gadā 

organizēja novada Bērnības svētkus un deviņpadsmit mazajiem svētku dalībniekiem 

izsniedza apliecības ar ierakstu par bērna krustvecākiem un piemiņas veltes, bet ar naudas 

balvu - 100 euro, sveica Zelta un Dimanta kāzu jubilārus. 

Saskaņā ar Dobeles novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.12 “Par pašvaldības pabalstiem” Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja sagatavoja 

lēmumus par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 156 politiski represētajām personām Dobeles 

novadā. 
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14.att. Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto civilstāvokļa akta reģistru 

skaits (2013.gads - 2016.gads) 

 

Pēc 14.attēla datiem secināms, ka novadā ir pakāpeniski samazinājies miršanas 

reģistru skaits – četru gadu periodā par 147 reģistriem, 2016.gadā sasniedzot viszemāko 

rādītāju 211. 

Aplūkojot dzimšanas reģistru līkni, redzams, ka 2016.gadā ir bijis pozitīvs rādītājs, ar 

pavisam nelielām izmaiņām pret 2015.gadu (+1). Kā negatīvu aspektu var minēt to, ka 

attēlotajā periodā katru gadu miršanas reģistru skaits pārsniedz dzimšanas reģistru skaitu. 

2016.gadā starpība starp abu reģistru veidiem ir sarukusi līdz 1 (miršanas reģistru vairāk). 

Laulības reģistru skaits pārskatā gadā attiecībā pret iepriekšējo gadu ir samazinājies 

par 9. 

2016.gadā tika veikta demogrāfisko situāciju raksturojošo ziņu apkopošana, 

analizēšana un ikmēneša informācijas sniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

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 vietnēsun ar laikraksta “Zemgale” starpniecību. 
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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. 

2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gada budžeta ieņēmumiem, novadā ir palielinājušies 

budžeta ieņēmumi par 348 023 euro jeb par 1,51%. 

Informāciju par pašvaldības īstermiņa aizņēmumiem un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļu skatīt pielikumā Nr.5. 

10.tabula 

Budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.

k. 
Finansiālie rādītāji 

2014.gada 

izpilde, 

EUR 

2015.gada 

izpilde, 

EUR 

2016.gadā 

Apstiprināts 

budžetā 
Izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 22 721 195 23 025 203  24 315 851 23 373 226 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 12 668 462 13 242 942 13 910 953 13 750 026 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 523 216 486 483 894 247 686 823 

1.3. 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 773 218 850 033  1 049 028 894 519 

1.4. Transferti 8 727 691 8 302 701 8 315 110 7 895 346 

1.5. Ārvalstu finanšu palīdzība - 60 061 - - 

1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 28 608 82 983 146 513 146 513 

2. Izdevumi( kopā) 21 481 551 20 761 745 23 445 076 22 467 962 

2.1. Uzturēšanas izdevumi(kopā) 18 054 007 19 042 006 21 091 065 20 149 096 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 15 903 166 17 093 605 19 182 767 18 317 707 

2.1.2. Procentu izdevumi 63 362 42 636 25 782 24 090 

2.1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 1 505 242 1 331 706 1 389 043 1 355 103 

2.1.4. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 582 237 584 637 493 473 452 196 

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 3 427 544 1 719 739 2 353 511 2 318 851 

2.3. 

Zaudējumi no valūtas kursa 

svārstībām 0 0 500 15 
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15.att. Dobeles novada pašvaldības 2016.gada kopbudžeta ieņēmumu struktūra 

3.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 

2016.gadā pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 22 482 894 euro, kas ir 

95,98% no apstiprinātā pārskata gada plāna un 101,34%, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata 

gada ieņēmumiem. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, 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. 

Lielāko daļu 13 687 192 euro jeb 60,88% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 

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

azartspēļu nodoklis), kas, salīdzinot ar 2015.gadu, pieauguši par 570 065 euro jeb 4,35%. 

No tiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis 11 537 615 euro apmērā jeb 51,32% no kopējiem 

ieņēmumiem, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājies par 474 731 euro jeb 4,29%, nekustamā 

īpašuma nodoklis – 2 090 628 euro jeb 9,30% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 

2015.gadu, pieaudzis 93 773 euro jeb 4,70% un azartspēļu nodoklis – 58 949 euro jeb 

0,26% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2015.gadu, pieaudzis 1 560 euro jeb 2,72%. 

Pārskata gadā turpināts darbs ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.  

686 823 euro nenodokļu ieņēmumus jeb 3,05% no kopējiem ieņēmumiem - veido 

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

izmantošanas, īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi. 

894 518 euro bija maksas pakalpojumu ieņēmumi – jeb 3,98% no kopējiem 

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

un kustamās mantas izmantošanu. 

2016.gadā pašvaldības pamatbudžetā dažādu transfertu veidā maksājumos saņemts 

finansējums 7 214 361 euro apmērā, kas veido 32,09% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot 

ar 2015.gadu samazinājums par 457 105 euro. Kā valsts budžeta transferti tiek saņemti 

līdzekļi izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu 

uzturēšanai, kā arī līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai. 
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Kā pašvaldības budžeta transfertus uzskaita izglītības savstarpējos norēķinus, kā arī 

savstarpējos norēķinus par sociālajās iestādēs ievietotām personām. 

11.tabula 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi 

2014.gada 

izpilde, 

EUR  

2015.gada 

izpilde,  

EUR 

Pārskata gadā, EUR Izpilde, EUR 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2016.gads 

pret 2015. 

gadu, EUR 

2016.gads 

pret 

2015.gadu 

% 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

10 799 034 11 062 884 11 537 615 11 537 615 100,0 +474 731 104,29 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

1 741 939 1 996 855 2 251 541 2 090 628 92,85 +93 773 104,70 

Azartspēļu 

nodoklis 
55 142 57 389 58 962 58 949 99 ,98 +1 560 102,72 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
523 190 486 483 894 247 686 823 76,80 +200 257 141,18 

Maksas 

pakalpojumi 
773 218 850 033 1 049 028 894 518 85,33 +44 485 105,23 

Ārvalstu 

finanšu 

palīdzība 

0 60 061 0 0 x -60 061 x 

Valsts budžeta 

transferti 
7 663 072 7 261 818 7 164 903 6 473 968 94,13 - 787 850 89,15 

Pašvaldību 

budžeta 

transferti 

463 611 409 648 469 222 470 393 100,0 +60 745 114,83 

Kopā 22 019 206 22 185 171 23 425 518 22 482 894 95,98 +297 723 101,34 

 

2016.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 

1036 euro, kas ir par 35 euro vairāk nekā 2015.gadā, kad kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 

uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 1001 euro. 

 
16.att. Dobeles novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumi 
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3.3. Pamatbudžeta izdevumi 

Kopumā 2016.gadā izlietoti līdzekļi 21 613 777 euro apmērā, kas ir par 12% vairāk 

nekā 2015.gadā. Šie līdzekļi nodrošināja veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto 

pasākumu, programmu un projektu realizāciju. 2016.gadā pašvaldība veiksmīgi pabeigusi 

sākto projektu realizāciju. Lai nodrošinātu līdzekļu pieejamību projektu realizācijai, ir ņemti 

aizņēmumi Valsts kasē. Kopējās pašvaldības saistības 2016.gada beigās ir 8 664 659 euro.  

Kapitālieguldījumiem - infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un 

pamatlīdzekļu iegādei - 2016.gadā novirzīti 2 098 643 euro, kas ir 9,71% no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem, uzturēšanas izdevumi veido 19 515 119 euro jeb 90,29% no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

12.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 

Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajai 

klasifikācijai 

2014.gada 

izpilde, EUR 

2015.gada 

izpilde, 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2016.gads 

pret 

2015.gadu 

EUR 

2016.gads 

pret 

2015.gadu 

% 

Uzturēšanas 

izdevumi kopā 17 463 327 18 459 278 20 457 087 19 515 119 95,39 +1 055 841 105,72 

Kārtējie izdevumi 15 385 125 16 572 416 18 618 561 17 753 502 95,35 +1 181 086 107,13 

Procentu izdevumi 63 362 42 636 25 782 24 090 94.45 -18 546 56,50 

Subsīdijas, dotācijas 

un sociālie pabalsti 1 432 603 1 259 589 1 319 271 1 285 331 97,43 +25 742 102,04 

Uzturēšanas 

izdevumu transferti 582 237 584 637 493 473 452 196 91,64 -132 441 77,35 

Izdevumi 

kapitālieguldījumie

m 3 381 504 1 553 601 2 133 303 2 098 643 98,38 +545 042 135,08 

Zaudējumi no 

valūtas kursa 

svārstībām 0 0 500 15 3 +15 0 

Kopā 20 844 831 20 012 879 22 590 890 21 613 777 95,67 +1 600 898 108,00 
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17.att. Dobeles novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumu izpildes 

struktūra, % 

 

Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā (15.attēls), redzam, ka: 

1) lielākā daļa pamatbudžeta izdevumu 12 620 751 euro jeb 58,39% ir izlietoti 

izglītības funkciju nodrošināšanai, 

2) 2 240 207 euro jeb 10,36% ir izlietoti vadības funkciju izpildei un 

administrēšanai, 

3) 2 001 519 euro jeb 9,26% ir izlietoti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 

 

13.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajai 

klasifikācijai 

2014.gada 

izpilde, EUR 

2015.gada 

izpilde, 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2016.gads 

pret 

2015.gadu 

EUR 

2016.gads 

pret 

2015.gadu 

% 

Valdības dienesti 2 138 712 2 254 359 2 476 167 2 259 481 91,25 + 5 122 100,23 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība   309 947 330 834 364 944 341 045 93,45 +10 211 103,08 

Ekonomiskā darbība 1 377 533 447 018 516 234 472 208 91,47 +25 190 105,64 

Vides aizsardzība 42 653 57 463 458 418 446 673 97,44 +389 210 777.32 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2 040 052 1 826 759 2 073 951 2 001 518 96,51 +174 759 109,57 

Veselība 15 215 14 419 27 277 14 789 54,22 +370 102,57 

Kultūra un sports 1 442 070 1 749 455 1 816 575 1 748 688 96,26 -767 99,97 

Izglītība 11 709 157 11 588 592 12 984 497 12 601 478 97,05 +1 012 886 108,74 

Sociālā aizsardzība 1 769 492 1 743 980 1 872 827 1 727 897 92,26 -16 083 99,08 

Kopā 20 844 831 20 012 879 22 590 890 21 613 777 95,67 +1 600 898 107,38 
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18.att. Dobeles novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra 

 

Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 2016.gadā bija 997 

euro, kas ir par 94 euro vairāk nekā 2015.gadā, kad kopējie budžeta izdevumi uz vienu 

Dobeles novada iedzīvotāju bija 903 euro. 

3.4. Speciālā budžeta izpilde 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā bija 743 819 euro, kas, salīdzinot ar 

2015.gadu, ir samazinājušies par 13 231 euro vai 1,75%. Speciālo budžetu veido dabas 

resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondam. 

Speciālā budžeta līdzekļi 635 504 euro apmērā izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai un 

remontam, 68 647 euro apmērā izlietoti atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

46 

 

14.tabula 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

  

2014. 

gada 

izpilde 

EUR 

2015. 

gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde 

no gada 

sākuma 

Izpilde 

% pret 

gada 

plānu 

2016.gads/

2015. gads 

EUR 

2016.gads/

2015.gads 

% 

Ieņēmumi 

Dabas resursu 

nodoklis 72 347 125 814 62 835 62 834 100 -62 980 49,94 

Mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļu 

fondiem 601 008 631 235 680 985 680 985 100 +49 750 107,88 

Pārējie ieņēmumi 26 0 0 0 0 0 0 

Kopā ieņēmumi 673 381 757 049 743 820 743 819 100 -13 230 98,25 

Izdevumi 

Ekonomiskā darbība 540 656 591 851 635 504 635 504 100 +43 653 107,38 

Vides aizsardzība 71 081 76 936 68 648 68 647 100 -8 289 89,23 

Kopā izdevumi 611 737 668 787 704 152 704 151 100 +35 364 105,29 

 

3.5. Ziedojumi un dāvinājumi 

2016.gadā pašvaldība saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus 146 513 euro apmērā, 

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

nodrošināšanai: 

1) kultūrai un sportam – 1 177 euro, 

2) izglītībai 6 128 euro, 

3) sociālajai aizsardzībai 12 148 euro, 

4) ekonomiskajai darbībai – 36 420 euro, 

5) vides aizsardzībai – 94 159 euro, 

6) vadības dienestiem – 2  euro. 

 

2016.gadā pašvaldība ziedojumos ir saņēmusi par 76,56% jeb 63 530 euro vairāk 

nekā 2015.gadā. 
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15.tabula 

Pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 

  

2014.gada 

izpilde 

EUR 

2015.gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde 

pret gada 

plānu, % 

2016.gads/

2015.gads 

EUR 

2016.gads/

2015.gads, 

% 

Ieņēmumi  

Ziedojumi un 

dāvinājumi naudā 28 532 82 983 146 513 146 513 100 +63 530 176,56 

Kopā ieņēmumi 28 532 82 983 146 513  146 513 100 +63 530 176,56 

Izdevumi 

Ekonomiskā 

darbība 0 50 000 36 420 36 420 100 -13 580 72,84 

Kultūra un sports 11 516 8 669 1 177 1 177 100 - 7 492 13,58 

Izglītība 7 055 7 019 6 128 6 128 100 - 891 87,31 

Vispārējie vadības 

dienesti 1 1 068 2 2 100 - 1066 0,19 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 0 4 544 0 0 100 - 4 544 x 

Sociālā aizsardzība 6 411 8 779 12 148 12 148 100 + 3369 138,38 

Vides aizsardzība 0 0 94 159 94 159 100 +94 159 x 

Kopā izdevumi 24 983 80 079 150 034 150 034 100 +69 955 187,36 

 



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

48 

 

4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS 

2016.gadā Dobeles novada pašvaldībai bija līdzdalība 7 radniecīgajās 

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

pamatkapitāla vērtība 2016.gada 1.janvārī bija 12 961 194 euro, savukārt, 2016.gada 

31.decembrī – 14 345 746 euro. Līdzdalība uzskaitīta pēc izmaksu metodes. 

2016.gadā reģistrēts kapitāldaļu palielinājums kopsummā par 1 384 552 euro, tai 

skaitā pārskata periodā un iepriekšējos periodos pārskaitītie naudas līdzekļi 153 830 euro un 

uzņēmumu nesadalītās peļņas daļa 1 230 722 euro. 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. 

16.tabula 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
Uzņēmuma nosaukums Uz 01.01.2016. Uz 31.12.2016. 

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 5 842 552 100 

SIA „Zebrenes nami” 8 708 100 8 708 100 

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 147 303 100 689 303 100 

Kopā 12 961 194 x 14 345 746 x 
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5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Dobeles novada teritorijā saskaņā ar datiem par Dobeles novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu uz 2016.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. 

 
19.att. Dobeles novada pašvaldības zemes 2016.gadā 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atlikusī vērtība uz 31.12.2016. bija 48 363 343 euro. 

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

1 191 943 euro. 

17.tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2016.gadā 
Konta Nr. Posteņa nosaukums Atlikusī vērtība, EUR 

uz 31.12.2014. uz 31.12.2015. uz 31.12.2016. 

A B 24 24 24 

1210+1260 Nekustamais īpašums kopā 51 640 052 49 555 286 48 363 343 

1210n Zeme, ēkas un būves 51 496 281 49 411 169 48 202 332 

1211n Dzīvojamās ēkas   2 640 023 2 550 042 2 427 209 

1212n Nedzīvojamās ēkas 18 884 300 18 956 571 19 145 846 

1213n Transporta būves 16 047 914 14 083 285 12 727 272 

1214n Zeme zem ēkām un būvēm 2 816 704 2 780 610 2 710 326 

1215n Kultivētā zeme 3 082 135 3 038 181 3 003 763 

1216n Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 452 923 463 431 504 611 

1217n Pārējā zeme 1 940 615 1 897 091 1 833 918 

1218n Inženierbūves 4 216 831 4 264 408 4 549 188 

1219n Pārējais nekustamais īpašums 1 414 836 1 377 550 1 300 199 

1260n Bioloģiskie un pazemes aktīvi 143 771 144 117 161 011 

1262n Augļu dārzi un citi regulāri ražojošu 

koku stādījumi 0 0 0 

1263n Mežaudzes 130 611 130 611 145 588 

1269n Pārējie bioloģiskie aktīvi 13 160 13 506 15 423 

 

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

būvēm un dzīvokļiem, kas ir reģistrēti zemesgrāmatā, kā arī par pašvaldībai piekritīgiem 

objektiem, kas vēl nav reģistrēti zemesgrāmatā. Lai pašvaldība varētu racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot savus nekustamos īpašumus, ir jāveic objektu reģistrācija zemesgrāmatā. 
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18.tabula 

Pašvaldības īpašumu bilances (atlikusī) vērtība uz 31.12.2016. 

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 8 052 618 4 000 816 4 051 802 

Ēkas 19 145 846 18 175 856 969 990 

Būves 17 276 460 0 17 276 460 

Dzīvokļi 2 427 209 2 388 292 38 917 

KOPĀ: 46 902 133 24 564 964 22 337 169 
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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. Grozījumu izstrādi veic publiskajā iepirkumā 

uzvarējušais pretendents SIA "Reģionālie projekti". Grozījumu izstrāde tiks pabeigta 

2017.gadā. 

Ir saņemti un izskatīti institūciju nosacījumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, 

kā arī nekustamo īpašumu īpašnieku ierosinājumi un priekšlikumi. Ir izskatīti un izvērtēti 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, atbilstoši aktuālajiem būvniecības 

normatīvajiem aktiem. Plānojuma grozījumu izstrādes gaitā, ir pārskatītas novada ciemu 

esošās robežas un izvērtēta to aktualitāte. 

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”. 

2016.gada 28.janvāra sēdē novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.18/1 „Par Dobeles 

novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēto rīcību un investīciju plānu 

apstiprināšanu”.  

Pārskata periodā attīstības programmas investīciju plāns ir aktualizēts vēl divas reizes 

– ar Dobeles novada domes 31.03.2016. lēmumu Nr. 61/3 un 28.07.2016. lēmumu Nr. 146/7.  

Pārskata periodā tika nodrošināta „Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2013.-2030.gadam” un „Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” 

ieviešana un izstrādāts uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu (skatīt 

9.pielikumā). 

6.1. Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

Eiropas Savienības (ES) 2014.-2020.gada plānošanas periods rit jau otro gadu, taču 

dažādu, no pašvaldības neatkarīgu apsvērumu dēļ, ES finansējuma apgūšana joprojām 

kavējās. 

2016.gadā tika izstrādāti vairāki tehniskie projekti un būvprojekti, lai turpmākos 

plānošanas perioda gadus varētu norisēt veiksmīga ES fondu līdzekļu apgūšana. 

Kopumā 2016.gadā finanšu līdzekļi izlietoti par 7,91% vairāk nekā 2015.gadā, ir 
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nodrošināta sekmīga novada iestāžu darbība, plānoto pasākumu, programmu un projektu 

realizācija.  

Eiropas Fondu finansējums 2016.gadā sastādīja 265 483 euro, kas ir 1,18% no 

kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinot ar 2015.gadu piesaistītais finansējums 

samazinājies par 193 271 euro vai  42,13%. 

2016.gadā pašvaldība sniegusi finansiālu atbalstu biedrībām, nodibinājumiem, 

fiziskām personām projektu īstenošanā Dobeles novadā kultūras un sporta nozarē par kopējo 

summu 47 344 euro, sociālajā un veselības jomā – 14 373 euro. Pārskata periodā NVO ir 

sniegts līdzfinansējums 863 euro apmērā ES fondu finansēto projektu īstenošanai. 

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

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

2016.gads Dobeles novadā ir bijis veiksmīgs, ar kaut nelielām, bet attīstības 

tendencēm.  
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7. DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2017.GADĀ 

Dobeles novada pašvaldības 2017.gada kopbudžeta (pamatbudžeta un speciālā 

budžeta) ieņēmumi prognozēti 25 990 248 euro apjomā (1198 eiro uz vienu Dobeles novada 

iedzīvotāju), kas, salīdzinot ar 2016.gada precizēto budžetu, ir par 2 727 176 euro jeb 12,13 % 

vairāk.  

2017.gada pamatbudžeta prognozētie ieņēmumi ir 25 209 963 euro, speciālā budžeta 

ieņēmumi 780 285 euro. Ieņēmumu īpatsvars ir šāds: pamatbudžets – 97%, speciālais 

budžets – 3%  no kopējiem ieņēmumiem. 

2017.gadā Eiropas fondu finansējums plānots  4 171 761 euro apmērā, kas ir par 3 

906 278 vairāk nekā 2016.gadā. 

2017.gadā pašvaldība saskaņā ar izvirzītajām attīstības prioritātēm izstrādās jaunus 

projektu pieteikumus, lai apgūtu Eiropas struktūrfondu līdzekļus, kā arī turpinās iepriekšējos 

gados iesāktos darbus pie  ES finansējuma apguves: 

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) Projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Dobeles 

novada pašvaldības teritorijā. Projekts atbilst ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība" SAM1 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; 

                                                 
1 SAM – Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda dabības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķis  
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4) 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; 

5) "Arheoloģijas 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) "Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas izbūve". Projekts tiks realizēts SAM 5.5.1. 

- saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 

to saistītos pakalpojumus – ietvaros. 2017.gadā kopā ar projekta partneriem – Jelgavas 

pilsētas pašvaldību un Bauskas novada pašvaldību turpināsies aktīvs darbs pie projekta 

iesnieguma gatavošanas 

7) plānots īstenot projektu "Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā" un tā ietvaros 

pārbūvēt meliorācijas sistēmas pašvaldības īpašumos Jaunbērzes un Zebrenes pagastā. 

Projekta plānotās kopējās izmaksas 169 881,35 euro; 

8) 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". 

Šī specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiks veikta Lauku ielas Dobeles pilsētā pārbūve. 

Projekta plānotās izmaksas 1 300 612,06 euro, t.sk ERAF finansējums 895 175,73 euro; 

9) SAM 5.6.2. "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām" ietvaros tiks realizēts projekts 

"Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)", 

tā plānotās izmaksas 1 754 191,67 euro. Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēta 

Spodrības iela Dobelē, palielinot ielas nestspēju, pārbūvējot ielas segumu, izbūvējot 

transporta stāvjoslu. Tiks izbūvēts apvienotais gājēju un velobraucēju celiņš, ierīkots 

ielas apgaismojums, kā arī pārbūvēts ūdensvads un lietus ūdens kanalizācija un ierīkota 

sadzīves kanalizācija; 

10) Projekta "Dobeles pilsētas izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība un 

aprīkošana" tiks realizēta SAM 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" 

ietvaros. Projekta indikatīvā summa 3 000 000 euro. Projekta ietvaros ir plānotas 3 

aktivitātes: uzbūvēta ēka, kurā iekārtota dienesta viesnīca Dobeles Valsts ģimnāzijas 

DVĢ), un Dobeles 1.vidusskolas skolēniem, atjaunota DVĢ esošā ēka un izbūvēts jauns 

mācību korpuss DVĢ un Dobeles 1.vidusskolas vajadzībām, pārbūvēta Dobeles 

Kristīgās pamatskolas ēka; 

11) Lauku attīstības programmas pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos" ietvaros tiks pārbūvēti 6 novada lauku ceļi: P97-Vērpīši-Salmiņi (Bērzes 

pag.), Ziņģi-Ziemeļi-Āpšēni (Auru pag.), Buķelis-Ielejas (Jaunbērzes pag.), Lāčgalvas-

Bištēviņi (Krimūnu pag.), Ļuku ceļš (Annenieku pag.) un Jaunļobas - Granti - šoseja 

"Dobele - Jaunbērze 3.km" (Dobeles pag.). Visu sešu ceļu pārbūves indikatīvā summa 

2,156 milj euro, t.sk. ES finansējums 1,583 milj; 

12) "Gājēju/veloceliņa izbūve posmā no Elektrības ielas, Dobelē līdz pagriezienam uz 

Virkus kapiem". Realizējot projektu tiks izbūvēts gājēju/veloceliņš (~520 m) no 

Dobeles pilsētas robežas līdz pagriezienam uz Virkus kapiem Bērzes pagastā. Plānotās 

kopējās izmaksas 110 000 euro;  
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13) "Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Krimūnu pagasta iedzīvotājiem". 

Projekta plānotās kopējās izmaksas 103 834,37 euro,t.sk.,  ES finansējums 45 000 euro.  

Projekta rezultātā tiks pārbūvēta brīvdabas estrāde Krimūnu ciemā, ierīkots teritorijas 

apgaismojums; 

14) Kaķenieku kultūras un sporta centra ēkas Skolas ielā 2, Kaķeniekos, pārbūve. Plānota 

Kaķenieku kultūras un sporta centra ēkas logu nomaiņa, durvju nomaiņa un ēkas jumta 

pārbūve par kopējo summu 102 000 euro, t.sk. ES finansējums 45 000 euro. 

 

Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta plānoto izdevumu struktūru 

budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai, pasākumu finansēšanai, teritorijas uzturēšanai un 

labiekārtošanai, projektu finansēšanai un sociālajai palīdzībai skatīt 20.attēlā. 

Vispārējie valdības 
dienesti

10% Sabiedriskā kārtība un 
drošība

1%

Ekonomiskā darbība
20%

Vides aizsardzība
1%

Pašvaldības teritoriju 
un mājokļu 

apsaimniekošana
10%

Atpūta, kultūra un 
sports
11%

Izglītība
38%

Sociālā aizsardzība
9%

Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 
2017. gada plāna

 

20.att. Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumu īpatsvars  
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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. 2016.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti kultūras nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. 
Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs "Bikstenieki" 

Skatuves tērpu izgatavošana vidējās paaudzes deju 

kolektīvam "Bikstenieki" dalībai deju uzvedumā No 

zobena saule lēca 

600,00 

2. 
 Biedrība "Elise" 

I Brīvdabas amatierteātra festivāls Zemgalē "Šeit un 

tagad " Dobeles novada Krimūnu pagastā 
600,00 

3. 
Dobeles vēstures biedrība 

Ceļojošās izstādes "Dobeles Atbrīvošanas 

piemineklis" izveide 
600,00 

4. 

Dobeles kultūras biedrība 

Tautisko linu kreklu, blūžu un apakšsvārku iegāde 

Dobeles pilsētas kultūras nama bērnu deju 

kolektīvam Drellīši vecuma grupā 1.-4.klase 

600,00 

5. 
Literārā biedrība "Spārni" 

V. Ābula grāmatas "Latvieša dienas un nedienas" 

izdošana 
600,00 

6. Kultūrizglītības biedrība 

"Darbs" 

Tautas tērpu bikses Penkules kultūras nama VPDK 

Sadancis un JDK RE-Kā! 
600,00 

7. Biedrība "Koris Vizma" Koncerttērpu izgatavošana korim Vizma 600,00 

8. Biedrība "Ar Dieveri dancot 

gāju" 
Ai, ai, puisīt, tavu skaistu vestīt! 500,00 

9. Selekcionāra Pētera Upīša 

biedrība 

Informatīvi vizuālās zonas paplašināšana Pētera 

Upīša dārzā 
500,00 

10. "Gaismas koks", Dobeles 

novada kultūrizglītības 

biedrība 

Pasaku stūrītis Dobeles novada Jaunbērzes bibliotēkā 512,00 

11. "Gaismas koks", Dobeles 

novada kultūrizglītības 

biedrība 

Lasītavas ierīkošana Šķibes bibliotēkā 500,00 

12. Latvijas Nacionālo karavīru 

biedrības Dobeles nodaļa 
Paaudžu sadarbība Latvijas vēstures skaidrošanā 400,00 

13. Bikstu sieviešu biedrība 

"Senēcija" 

Bikstu senioru deju kolektīva piecu gadu jubilejas 

festivāls "Kad mostas pavasaris 
200,00 

14. Biedrība "Elise" VPDK Akači 30 gadu jubilejas pasākums 450,00 

15. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Āboli un bumbieri mūsu dārzā 350,00 

16. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
Sanākam, sadziedam, sadancojam! 470,00 

17. Sieviešu klubs "Liepas" Tālās noskaņas caur durvīm 260,00 

18. Evija Kalniņa Dievera stāsts(1986.-2016.) 350,00 

KOPĀ 8692,00 

2.uzsaukums 

1. Selekcionāra Pētera Upīša 

biedrība 

Atmiņu krājuma ”Pēteris Upītis laikabiedru atmiņās” 

sagatavošana un izdošana 

582,00 

2. Dobeles vēstures biedrība Augusta Bīlenšteina grāmatas par Dobeli tulkošana 

un izdošana 

600,00 

3. Kultūrizglītības biedrība 

"Darbs" 

Amatierteātru festivāls “Reprīze” 500,00 

4. Dobeles kultūras biedrība Vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts/konkurss-                  

“Dobeles ābolu maiss” 

580,00 

5. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

“…aizved mani uz laimīgo zemi” 500,00 
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6. Dobeles kultūras biedrība Tautastērpu kolekcijas papildināšana jauniešu deju 

kolektīvam “Drīziņš” 

600,00 

7. 

Biedrība "Elise" 

Krimūnu amatierteātru jubilejas “Skatam”-15, 

“Etīdei”-10, “Troksnēniem”-15 pasākums 

”Atkal,atkal ir debesis pušu..” 

500,00 

8. Dobeles pilsētas Pensionāru 

biedrība 

“Lai skan dziesma” 400,00 

9. Annenieku attīstības biedrība Gadiem spītējot 440,00 

10. Vācu kultūras biedrība Baltijas valstu vācu dziesmusvētki Daugavpilī 300,00 

11. Kultūrizglītības biedrība 

"Darbs" 

Mūzikas kapelu saiets “Kuļmašīna” Penkulē 441,00 

12. Dobeles vēstures biedrība Mākslinieces Hildas Vīkas gleznu reprodukcijas 

2017.gada kalendārā 

600,00 

13. Biedrība "Dobelnieki dejo" Tautastērpu sastāvdaļu iegāde Dobeles pilsētas 

senioru deju kopai “Dobelnieki” 

320,00 

14. Sieviešu klubs "Liepas" “Čakli cilvēki Penkulē mīt, par savu māju tie ceļas un 

krīt” 

345,00 

15. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs "Bikstenieki" 

Etnogrāfisko Blīdenes zeķu  izgatavošana vidējās 

paaudzes deju kolektīvam “Bikstenieki” 

600,00 

KOPĀ 7308,00 

KOPĀ 2016.GADĀ 16000,00 
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3.pielikums. 2016.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti sporta nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. 

Riteņbraukšanas sporta 

klubs "Tandēms" 

Riteņbraukšanas sporta kluba Tandēms sportista Ērika 

Toma Gavara  atbalsts gatavojoties startiem un starti 

Latvijas čempionātos un Nāciju kausu posmiem. 

Riteņbraukšanas sporta kluba Tandēms sportista 

Ādama Veina Rozenfelda  atbalsts gatavojoties 

startiem un starti Latvijas čempionātos un Eiropas 

jaunatnes daudzdienu velobraucienā Austrijā 

600,00 

2. Gold Barbel Gold Barbell Jubilejas Kauss 2016 600,00 

3. 

MX4 Dobele 

Latvijas čempionāta motokrosā fināla tiešraide - 

"Publicitātes sprādziens" un absolūts jaunums mūsu 

organizētajos pasākumos Dobeles novadā 

600,00 

4. 
Šaušanas sporta klubs 

Dobele 

Agates Rašmanes, Gvido Cvetkova, Riharda Zorges 

dalība 2016.gada Eiropas čempionātā šaušanā ar 

mazkalibra ieročiem Tallinā (Igaunija) 

600,00 

5. Latvijas Vieglatlētikas 

federācija 
Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 2016 600,00 

6. Sporta klubs "Dobeles 

Atlēts" 
Eiropas Savienības kauss 600,00 

7. Sporta klubs "Dobeles 

Atlēts" 
Dobeles atklātais čempionāts svarcelšanā 500,00 

8. 
Biedrība "Ippon" 

Finansiāls atbalsts starptautisko karatē sacensību 

"Ippon Cup 2016" organizēšanai 
500,00 

9. Tautas sporta bāze Loka šaušanas WA 3D sacensības - ienāk pilsētā 400,00 

10. 

Sporta klubs "Reir Dobele" 

Finansiāls atbalsts biedrības "Sporta klubs Reir 

Dobele" sieviešu handbola komandai startam  

2016.gada starptautiskā pludmales handbola 

čempionātā 

400,00 

11. Šaušanas sporta klubs 

Dobele 

Dobeles novada šaušanas izlases starts starptautiskajās 

sacensībās "Baltijas kauss 2016"Tallina (Igaunija) 
500,00 

12. 
SK AQUATICS 

SK AQUATICS sportistu dalība Eiropas triatlona 

savienības jauniešu triatlona festivālā Ungārijā 
530,00 

13. 
 

Imanta Rudeņa piemiņas 55.starptautiskā dambretes 

turnīra sarīkošana 
360,00 

14. 

Riteņbraukšanas sporta 

klubs "Tandēms" 

Riteņbraukšanas sporta kluba Tandēms finansiālais 

atbalsts gatavojoties un startējot Latvijas čempionātos, 

SEB MTB maratona seriālos, lielākajos Latvijas velo 

maratons un Latvijas IV Olimpiādē 

400,00 

15. 
Sporta klubs "Reir Dobele" 

Finansiāls atbalsts biedrības "Sporta klubs Reir 

Dobele" jauno triatlonistu startiem 2016.gada sezonā 
300,00 

16. Biedrība "TSK Sprīdītis" Novada čempionāts orientēšanās sportā 400,00 

17. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
Esi aktīvs! 350,00 

18. 
SK AQUATICS 

SK AQUATICS sportistu dalība 2016.gada vietēja un 

starptautiska mēroga triatlona sacensībās 
400,00 

19. 

Latvijas Vieglatlētikas 

federācija 

Atbalsts Dobeles novada vieglatlēta Jāņa Girgensona 

mācību treniņu nometnē Spānijā startam ASICS 

Stckholm Marathon 2016.g. jūnijā, games of the XXXI 

OLIPIAD-RIO, Marathon Men augusts 

400,00 

20. Biedrība "Dobeles šaha 

klubs" 
Šaha kluba aprīkojuma uzlabošana 285,00 

21. Biedrība "TSK Sprīdītis" Latvijas kausu sacensības orientēšanās sportā 300,00 

22. 
Sporta biedrība "Ippon" 

Finansiāls atbalsts Dobeles novada karatistu Haralda 

Ikvilda un Anastasijas Bakaites dalībai Eiropas 
320,00 
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shotokan karate čempionātā Vācijā, Nūrnbergā 

23. 
MX4 Dobele 

Eiropas čempionāts motokrosā EMX250 klasē - jauns 

izaicinājums Arnoldam Sniķeram 
300,00 

24. Dobeles invalīdu biedrība  Mēs varam! 300,00 

25. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Sporta inventāra iegāde Laimiņas vajadzībām 200,00 

26. 
Dobeles prāta sporta klubs 

Piedalīšanās 16.starptautiskajā turnīrā "Polska gra" 100 

lauciņu dambretē Nīdzicā (Polijā) 
150,00 

  KOPĀ 10 895,00 

2.uzsaukums 

1. Sporta klubs "Dobeles 

Atlēts" 

Dobeles atklātais čempionāts svarcelšanā 600,00 

2. Sporta klubs "Dobeles 

Atlēts" 

Eiropas čempionāts jauniešiem U-15,U-17 vecuma 

grupā svarcelšanā 

600,00 

3. Sporta klubs "Reir Dobele" Finansiāls atbalsts biedrības “Sporta klubs Reir 

Dobele” rīkotajām sacensībām “Cik tālu var aizpeldēt 

Dobeles novads 2016.gadā?” 

500,00 

4. Šaušanas klubs “Dobele” Dalība Eiropas jaunatnes līgas finālā ( ESC YOUTH 

LEAGUE FINAL) 2016 Bologna ( Itālija) 

600,00 

5. Riteņbraukšanas sporta 

klubs “Tandēms” 

Riteņbraukšanas sporta kluba “Tandēms” sportista 

Ērika Toma Gavara  atbalsts gatavojoties startiem un 

starti 2016.gada Eiropas un Pasaules čempionātos. 

Riteņbraukšanas sporta kluba Tandēms sportista 

Ādama Veina Rozenfelda  atbalsts gatavojoties 

startiem un starti 2017.gada Latvijas čempionātiem un 

Eiropas junioru čempionātam. 

600,00 

6. Latvijas Vieglatlētikas 

federācija  

Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 2017 380,00 

7. Sporta biedrība „Ippon" Finansiāls atbalsts bērnu un jauniešu karatē sacensībām 

“Dobeles kauss 2016” 

600,00 

8. Sporta klubs “REIR 

Dobele” 

Finansiāls atbalsts Dobeles novada sieviešu virslīgas 

handbola komandas “Reir Dobele ”sagatavošanas 

posmam 2016/2017. gada Latvijas handbola 

čempionāta sezonai 

570,00 

9. Dobeles invalīdu biedrība Sagaidot 25 gadu jubileju 450,00 

10. Šaušanas klubs "Dobele" Dobeles novada šaušanas izlases starts starptautiskajās 

sacensībās “Baltijas kauss 2016” Leba (Polija) 

525,00 

11. Biedrība "TANDEMSDH" “TANDEMSDH” Latvijas čempionāts DH 20-

21.augusts Sigulda 

200,00 

12. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 

Atbalsti mūs 150,00 

13. Latvijas Vieglatlētikas 

federācija 

Atbalsts Dobeles novada vieglatlēta Jāņa Girgensona 

startam Valensijas maratonā 20.11.2016. un EČ krosā 

11.12.2016. gada SHIA ( Itālija) 

300,00 

14. Biedrība "Gold Barbel" Dalība sacensībās WRPF Pasaules čempionāts trīscīņā, 

Maskavā Krievijā) 

500,00 

15. Sporta klubs AQUATICS SK AQUATICS sportistu dalība starptautiska mērohga 

triatlona sacensībās-2016 Zagreb ETU Triathlon Junior 

Europen Cup Zagrebā ( Horvātijā) 

400,00 

16. Riteņbraukšanas sporta 

klubs “Tandēms” 

Riteņbraukšanas sporta kluba “Tandēms” sportista 

Māra Bogdanoviča un Emīla Liepiņa atbalsts 

gatavojoties startiem un starti 2016.gada Eiropas un 

Pasaules čempionātos 

400,00 

17. Biedrība „TSK Sprīdītis" Apguldes stundas skrējiens 200,00 

18. Sporta klubs "AQUATICS" Tradicionālais velopārgājiens un sporta diena 320,00 

19. Biedrība „TSK Sprīdītis" Gada labākie orientieristi un skrējēji 200,00 
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20. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

„Laimiņa" 

“Sporta inventāra iegāde Laimiņas vajadzībām” 200,00 

KOPĀ 8295,00 

KOPĀ 2015.GADĀ 19 190,00 
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4.pielikums. 2016.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu sociāla un veselības rakstura 

projekti 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

„Laimiņa" 

"Darboties prieks 2016" 450,00 

2. Dobeles invalīdu biedrība „Dots devējam atdodas!" 500,00 

3. Dobeles novada kultūrizglītības 

biedrība "Gaismas koks" 

"Galda spēles un nozīmīšu prese Dobeles novada 

Centrālajā bibliotēkā 
500,00 

4. 
Annenieku attīstības biedrība 

Bērnu un jauniešu mākslas un atpūtas centrs 

"Varavīksnes galā" 
550,00 

5. Biedrība "Lejasstrazdu Namiņš" "Vasara Francijā" 545,00 

6. Zebrenes sieviešu biedrība 

"Dīva" 
"Aktīvie seniori ar Suvenīrkrūzi" 500,00 

7. Bikstu pensionāru biedrība Paaudžu radoša sadarbība- Prieks Bikstos 455,00 

8. Bikstu sieviešu biedrība 

"Senēcija" 
Sporta un atpūtas parka izveide "Bikstos" 550,00 

9. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
"Mūzika mūs vieno" 350,00 

10. Latvijas Nacionālo karavīru 

biedrība 

"Nacionālo karavīru sociālo un kultūras 

vajadzības nodrošināšanas pasākumi" 
550,00 

11. Latvijas Sarkanā krusta Dobeles 

komiteja 
"Bads nav brālis" 550,00 

12. 

Biedrība "Elise" 

„Veselības, izziņas uninteraktīvās dabas takas 

„Ciemos pie Dižskabārža” labiekārtošana 

Krimūnu pagastā 2.kārta" 

550,00 

13. Biedrība "Pīlādzis" "Tautieši Igaunijā" 550,00 

14. Dobeles Vācu kultūras biedrība "Silta zupa talciniekiem" 100,00 

15. Biedrība "Dobeles Jauniešu 

dome" 
"Nesēdi malā – iesaisties!" 266,00 

16. Latvijas Politiski represēto 

apvienības Dobeles nodaļa 

"Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto 

apvienības biedriem" 
536,00 

17. JIIC "Saspraude" "Dūlu dienas Dobeles novadā 2016." 360,00 

  KOPĀ 7862,00 

2.uzsaukums 

1. Dobeles Diabētu biedrība "Nost ar cukura slimību"  370,00 

2. Dobeles invalīdu biedrība "Esam kopā jau 25 gadus" 550,00 

3. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

"Darbotiesprieks 2016.gada nogale" 

 
550,00 

4. Zebrenes sieviešu biedrība 

„Dīva" 

"Veco ļaužu pasākums „Stiprināsimies caur 

Latvju rakstu zīmēm"" 
550,00 

5. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
"Atzīmēsim Starptautiskā Senioru dienu" 550,00 

6. Bikstu pensionāru biedrība "Darbosimies, palīdzēsim, veiksim" 200,00 

7. 
Biedrība "Pīlādzis" 

"Mākslas un mūzikas plenērs "Sajūtu un ritmu 

virpulī"" 
540,00 

8. Bikstu sieviešu biedrība 

"Senēcija" 

"Attīstošo rotaļlietu iegāde bērnu pieskatīšanas 

istabai "Laimiņa"" 
450,00 

9. Latvijas Sarkanā krusta Dobeles 

komiteja 
 "Bads nav brālis" 550,00 

10. JIIC „Saspraude  "Pirmās palīdzības sacensības – 2016" 550,00 

11. 
Biedrība  "Elise" 

"Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem 

pirmskolas vecuma bērnu sajūtu pieredzes 
550,00 
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veidošana ģimenēs un pirmsskolas vidē" 

12. Biedrība Sieviešu klubs 

"Liepas" 
"Radošās nodarbības: Prieks kopā būt!" 200,00 

13. Latvijas Politiski represēto 

apvienības Dobeles nodaļa 

Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto 

apvienības biedriem 
536,00 

14. 
Annenieku attīstības biedrība 

"Darboties prieks Kaķeniekos – paaudžu radoša 

sadarbība" 
365,00 

KOPĀ 6511,00 

KOPĀ 2016.GADĀ 14373,00 
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5.pielikums. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 

Uz 2016.gada beigām ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases summa sastāda 7 523 

530 euro, kas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, samazinājusies par 382 178 euro un 

aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases – 1 092 971  euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu samazinājusies par 22 731 euro.   
 

Aizņēmuma mērķis 

Atlikums 

 uz gada 

sākumu 

Saņemts 

2016.g. 

Atmaksāts 

2016.g. 

Citas 

izmaiņas 

Atlikums 

 uz gada 

beigām 

Izglītības iestāžu 

daudzfunkcionālās sporta 

manēžas būvniecība 

61 679  -61 679  0 

Pamatskolas logu nomaiņa un 

tualešu izbūve 

18 498  -18 498  0 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija Dobeles rajona 

Jaunbērzes pagastā 

2 532  -2532  0 

Krimūnu pamatskolas remonts 74 579  -6 215  68 364 

Transportlīdzekļu iegāde 70 937  -22 780  48 157 

Ēkas rekonstrukcija Dobeles 

rajona Centrālās bibliotēkas 

iekārtošanai, Sporta skolas telpu 

renovācija 

157 898  -45 116  112 782 

“Izglītības iestāžu 

energoefektivitātes 

paaugstināšana Dobeles novadā”  

262 764   -61 820  200 944  

“PII “Spodrība” rekonstrukcija 

Upes ielā 14” 

423 864  -99 732  324 132 

“Vēsturiskā tirgus laukuma 

rekonstrukcija” 

342 442  -80 574  261 868 

"Jaunbērzes pagasta Mežinieku 

pamatskolas sporta zāles-piebūves 

celtniecība" 

98 675  -15 185  83 490 

"Brīvības ielas rekonstrukcija 

Dobeles pilsētā" 

429 259  -26 414  402 845 

 Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte 

rekonstrukcija 

967 400  -154 786  812 614 

Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte 

rekonstrukcija-1 

266 164  -40 950  225 214 

"Dobeles 2.vidusskolas telpu 

renovācija,pielāgojot 

profesionālās izglītības 

vajadzībām" 

135 208  -18 031  117 177 

 „Velotūrisma attīstība Dobeles 

pilsētas teritorijā” īstenošanai 

334 204  -51 416  282 788 

„Vietējo produktu attīstība 

VidusBaltijā”  

66 264  -9 140  57 124 

„Aizsargāta zaļā zona un 

ūdenstilpnes Zemgalē un 

Ziemeļlietuvā”  

106 518  -14 206  92 312 

„Ilgtspējīga lietus ūdens 

kanalizācijas apsaimniekošana 

Lielupes baseina vides kvalitātes 

uzlabošanai” 

164 344  -9 135  155 209 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

101 656  -40 666  60 990 
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Zaļās ielas asfalta seguma 

atjaunošana Dobelē 

83 500  -9 824  73 676 

Brīvības ielas rekonstrukcija 

Dobeles pilsētā II kārta 

1 677 415  -90 671  1 586 744 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles 

pilsētā I kārta 

717 885  -38 805  679 080 

Mežinieku pamatskolas ēkas 

renovācija 

43 048  -11 480  31 568 

Dobeles sākumskolas ēkas 

renovācija 

177 439  -20 279  157 160 

Tilta pār Bikstupi uz pašvaldības 

ceļa Brīvības-Abavieši Bikstu 

pagastā, Dobeles novadā 

rekonstrukcija 

19 486  -19 486  0 

Meža prospekta Dobelē 

rekonstrukcija 

188 790  - 10 205  178 585 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

135 514  -27 103  108 411 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

45 171  -8 604  36 567 

Zemgales seno tradīciju 

veicināšana , izmantojot 

mūsdienīgas mākslas izteiksmes 

līdzekļus 

12 502  -12 502  0 

Gardenes pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana 

720 643  -37 436  683 207 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles 

pilsētā I kārta 

496 637  -48 419  448 218 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

54 432  -9072  45 360 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

34 970  -6986  27 984 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Naudītes skolā 

112 414  -4150  108 264 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Dobeles novada PII 

„Zvaniņš” 

46 345  -1650  44 695 

Publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras modernizācija 

Dobeles novadā 

114 118  -9228  104 890 

Bikstu pamatskolas ēkas jumta 

nomaiņa 

80 786    80 786 

Sporta zāles ēkas pārbūve Bikstu 

pagastā 

66 435  -3216  63 219 

Noliktavas ielas Dobelē , Dobeles 

novadā rekonstrukcija 

43 910  -6 752  37 158 

Ceļa seguma atjaunošana ceļa 

posmos Noras –Cīrulīši, šosejas 

Noras, Rīti-Gaidas Penkules 

pagastā, Dobeles novadā 

78 410  -9 215  69 195 

Ceļa Druvas –Saulstari 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā pārbūve 

57 613    57 613 

Dobeles novada Pirmsskolas 

iestāžu remontdarbi 

 279 250   279 250 
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Meliorācijas sistēmu pārbūve 

Dobeles novadā 

 155 566   155 566 

Dobeles novada izglītības iestāžu 

investīciju projektu īstenošanai 

 301 453   301 453 

Kopā pamatsumma 9 092 348 736 269 -1 163 958  8 664 659 

 

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 2016.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 km2, 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 2016.gadu nav pieejami, tad tabulā Nr. 1 dati ir norādīti par 2015.gada 

periodu. 

tabula Nr. 1 

Teritorijas attīstības rādītāji 
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Iedzīvotāju 

skaits gada 

sākumā 

2013. 23 532 22 557 22 173 -1359 ≥ 23 532 

 

PMLP 

Dabiskais 

pieaugums2 
2012. -73 

-88 

(2014.) 

-37 

(2015.) 
+36 ≥ - 40 

 
CSP 

Demogrāfiskās 

slodzes 

līmenis3 

2013. 518 540 547 +29 < 530 

 

PMLP 

Bezdarba 

līmenis (%) 
2013. 10,1 

7,2 

(decembrī) 
7,3 -2,8 < 9 

 
NVA 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi uz 1 

novada 

iedzīvotāju 

(EUR) 

2012. 830 1001 1036 +206 > 882 

 

Pašvaldības 

dati 

Teritorijas 

attīstības 

indekss4 

2011. 0,058 
-0,228 
(2014.) 

-0,081 

(2015.) 
-0,02 > 0,1 

 

VRAA 

Tirgus sektora 

ekonomiski 

aktīvās 

statistikas 

vienības uz 

1000 

2012. 53 
59 

(2014.) 
64 

(2015.) 
+11 60 

 

 

CSP 

                                                 
2 Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp noteiktā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu. 

3 Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz 1 000 

personām darbspējas vecumā. 

4 Teritorijas attīstības indekss ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības koeficientiem 

summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. 
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iedzīvotājiem 

Ilgtermiņa 

migrācijas 

saldo5 

2012. -229 
-252 

(2014.) 
-343 

(2015.) 
-114 ≥ 40 

 

CSP 

 

Novada iedzīvotāju skaits uz 2016.gada 1.janvāri bija 22 173. 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. 

Pozitīva tendence ir bijusi rādītājam "Dabiskais pieaugums". Par 2016.gadu dati uz 

ziņojuma sagatavošanas brīdi CSP mājas lapā nav pieejami, tādēļ dati ir par 2015.gadu. 

2015.gadā dzimušo skaits bija 230 un 267 mirušo skaits, līdz ar to dabiskā pieauguma rādītājs ir 

-37, kas ir labāks nekā 2014.gadā (-88). Salīdzinot ar plānoto, 2015.gadā rādītājs ir uzlabojies un 

atbilst plānotajam. 

Līdzīgi kā valstī, arī Dobeles novadā ir samazinājies darbaspējas vecuma un līdz 

darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits, bet palielinājies iedzīvotāju pēc darbaspējas vecuma 

skaits. 

Vecuma grupas 2015 2016 

Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam 3264 3211 

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā 14750 14398 

Iedzīvotāji pēc darbaspējas vecuma 4543 4564 

KOPĀ 22557 22173 

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 gan 2015.gadā, gan vēl nedaudz 2016.gadā.  

Bezdarba līmenis novadā salīdzinot 2016.gadu un 2013.gadu ir samazinājies un 

2016.gada beigās tas ir bijis 7,3%. Rādītājs par 0,1 procentpunktu ir pieaudzis salīdzinājumā ar 

2015.gadu, tomēr uzraudzības periodā ir bijis ar pozitīvu tendenci. 

2016.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 novada iedzīvotāju, salīdzinot ar 

2012.gadu ir pieauguši, un sasniedz 1036 EUR, pieaugums bijis arī salīdzinot ar 2015.gadu. 

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 

2015.gada datiem šis rādītājs ir negatīvs -0,081 un novads pēc TAI ierindojas 38. rangā no 110. 

Salīdzinot ar 2014.gadu, ir vērojams rādītāja kāpums. 

2015.gadā novadā uz 1000 iedzīvotājiem darbojās 64 ekonomiski aktīvās tirgus sektora 

statistikas vienības, kas ir par 11 vairāk kā 2012.gadā. Pēc CSP datiem galvenās 

uzņēmējdarbības formas novadā ir pašnodarbinātās personas (522), komercsabiedrības (458) un 

zvejnieku un zemnieku saimniecības (205).  

Novadā ilgtermiņa migrācijas saldo rādītājs jau vairākus gadus pēc kārtas ir ar negatīvu 

skaitli. 2015.gadā, salīdzinot ar bāzes gadu tas ir palielinājies par 114 un sasniedzis -343. 

 

 

                                                 
5 Migrācijas saldo ir starpība starp konkrētajā administratīvajā teritorijā uz pastāvīgu dzīvi ieradušos un no tās uz 

citām pastāvīgās dzīvesvietām izbraukušo iedzīvotāju skaitu noteiktā laika periodā. 
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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 

 

 

 

 



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

74 

 

 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 

 

1.1. 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”. 

2016.gada nogalē,  neskarot rīcību plānu, tika uzsākta Attīstības programmas 2014.-

2020.gadam investīciju plāna aktualizācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. 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 

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2016.GADU* 

/ TENDENCE 

PRET 

IEPRIEKŠĒJO 

PERIODU 

SASNIEDZAMAIS 

RĀDĪTĀJS 2020.GADĀ 

1. Iedzīvotāju skaits 

Dobeles novadā, t.sk.: 

PMLP 2013. 23 532 22 557 / ↓ 22173 / ↓ 21688 / ↓  

2. Dobeles pilsētā PMLP 2013. 10 771  10 348 /  ↓ 10 113 / ↓ 9868 / ↓  

3. Annenieku pagastā PMLP 2013. 1 035  967 /  ↓ 942 / ↓ 922 / ↓  

4. Auru pagastā PMLP 2013. 3 329  3 210 / ↓ 3 184 / ↓ 3127 / ↓  

5. Bērzes pagastā PMLP 2013. 1 895  1 878 / ↓ 1 847 / ↓  1806 / ↓  

6. Bikstu pagastā PMLP 2013. 1 007  947  / ↓ 943 / ↓ 925 / ↓  

7. Dobeles pagastā PMLP 2013. 899  825  / ↓ 835 / ↑ 834 / ↓  

8. Jaunbērzes pagastā PMLP 2013. 1 082  1 034 / ↓ 1 015 / ↓ 978 / ↓  

9. Krimūnu pagastā PMLP 2013. 1 186  1 141 / ↓ 1 134 / ↓ 1122 / ↓  

10. Naudītes pagastā PMLP 2013. 783  761  / ↓ 753 / ↓ 738 / ↓  

11. Penkules pagastā PMLP 2013. 1 002  941  / ↓ 925 / ↓ 905 / ↓  

12. Zebrenes pagastā PMLP 2013. 543  505  / ↓ 482 / ↓ 463 / ↓  

13. Dzimšanas reģistru 

skaits 

Pašvaldība 2013. 242 179 / ↓ 209 / ↑ 210 / ↑  

14. Pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumi 

uz vienu iedzīvotāju 

VRAA 2013. 913 976 / ↑ 1001 / ↑ 1036 / ↑  

15. Novada mājaslapas 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 72 561 80 920 / ↑ 84 366 / ↑ 88 747 / ↑  

16. Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība 2013. 26 25 / ↓ 24 / ↓ 24 / →  

17. Izglītojamo skaits PII 

kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

877 842 / ↓ 

(01.09.2014.) 

843 / ↑ 

(01.09.2015.) 

861 / ↑ 

(01.09.2016.) 
 

18. Izglītojamo skaits 

vispārējās izglītības 

iestādēs kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

2 436 2 401 / ↓ 2 388 / ↓ 2380 /↓   

19. Izglītojamo skaits 

profesionālās ievirzes 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

752 766 / ↑ 761 / ↓ 765 / ↑  



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

76 

 

izglītības iestādēs kopā 

20. Izglītojamo skaits 

profesionālās izglītības 

iestādē 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

283 307 / ↑ 247 / ↓ 224 / ↓  

21. Izglītojamo skaits 

Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centrā 

Pašvaldība 2013. 

 

1 390 1 000 / ↓ 1 096 / ↑ 739 / ↓  

22. Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centrā veikto apmācību 

cilvēkstundu apjoms 

Pašvaldība 2013. 45 847 56 291 / ↑ 23 107 / ↓ 17 023 / ↓  

23. Tautas mākslas un 

amatierkolektīvu skaits 

kopā 

Pašvaldība 2013. 43 44 / ↑ 44 / → 44 / →  

24. Novada bibliotēku 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 97 873 89 555 / ↓ 64 023 /↓  60 216 /↓  

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) 

33 /↓ 

(par summu 

16 000,00) 

 

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) 

46 /↓ 

(par summu 

19 190,00) 

 

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) 

31 / ↑ 

(par summu 

14 373,00) 

 

28. Sporta organizāciju 

skaits 

Pašvaldība 2013. 19 19 / → 20 / ↑ 20 / →  

29. Sociālo pabalstu 

saņēmušo personu skaits 

Pašvaldība 2013. 2 947 2 318 / ↓ 1 466 / ↓ 1021 / ↓  

30. Sociālos pabalstos 

izmaksātie līdzekļi 

Pašvaldība 2013. 571 132 462 920 / ↓ 296 804 / ↓ 230 896 / ↓  

31. Maznodrošinātu personu 

skaits 

Pašvaldība 2013. 904 716 / ↓ 509 / ↓ 331 /↓   
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32. Trūcīgo personu skaits Pašvaldība 2013. 1 892 1 521 / ↓ 970 / ↓ 663 / ↓  

33. Aktīvo uzņēmumu skaits Lursoft 2013. 1 682 1 557 / ↓ 1 386 / ↓ 1 361 / ↓  

34. Iedzīvotāji darbaspējas 

vecumā 
PMLP 2013. 15 497 15 158 / ↓ 14 750 / ↓ 14 398 / ↓  

35. Strādājošo mēneša 

vidējā bruto darba 

samaksa sabiedriskajā 

sektorā 

CSP 2013. 625 665 / ↑ 714 / ↑ 735 / ↑  

36. Bezdarbnieku skaits 

(decembris) 

NVA 2013. 1273 1148 / ↓ 943 / ↓ 936 / ↓  

37. Bezdarba līmenis, % 

(decembris) 

NVA 2013. 9,2 8,5 / ↓ 7,2 / ↓ 7,3 / ↑  

38. Rekonstruēto 

autoceļu/ielu garums 

(km) 

Pašvaldība 2013. 3,58 2,4 / ↓ 1,742 / ↓  0,44 / ↓ 

 

 

39. Ceļu satiksmes 

negadījumu skaits 

CSDD 2013. 101 103 / ↑ 95 / ↓ 101 / ↑  

40. Tūrisma informācijas 

centra apmeklētāju skaits 

Pašvaldība 2013. 5 591 6 125 / ↑ 6 000 / ↓ 7 640 / ↑  

 

*- rādītāji par uzraudzības gadu tiek aizpildīti nākamā gada sākumā 

 



2. IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETAS APKOPOJUMS 

Izstrādājot novada attīstības programmu, tika noteikts, ka uzraudzības procesa ietvaros 

par programmas ieviešanu papildus ikgadēji veicamajām darbībām reizi trijos gados tiks veikta 

novada iedzīvotāju aptauja, ar mērķi noskaidrot viņu vērtējumu par pakalpojumu pieejamību 

novadā, to kvalitāti, būtiskākās problēmas. 

Šī ir pirmā iedzīvotāju aptauja, laika periodā, kad darbojas Dobeles novada attīstības 

programma 2014.-2020.gadam. Aptauja tika veikta laika posmā no 2017.gada 18.aprīļa līdz 

8.maijam. Kopējais respondentu skaits, kas piedalījies aptaujā – 360, kas ir 1,65% no kopējā 

novada iedzīvotāju skaita 2017.gada sākumā.  

79,1% (283) no visiem aptaujas dalībniekiem ir sievietes. Vairāk kā puse visu 

respondentu, jeb  52,2% (188), ir 26-45 gadu vecumā, otra lielākā vecuma grupa ir 46-60 gadi – 

21,9% (79). Aptaujā ir piedalījušies arī jaunieši līdz 18 gadu vecumam, taču viņu skaits ir 

pavisam neliels - tikai 3,33% (12), 5,83% (21) respondentu ir vecumā virs 61 gadiem.  

 

 

 

 

 

 

 

69,2% (249) respondentu kā savu dzīves vietu ir atzīmējuši Dobeles pilsētu, 27,5% (99) 

novada lauku teritoriju un 3,3% (12) norādījuši, ka dzīvo ārpus Dobeles novada. 
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Lūdzot novērtēt dzīvi Dobeles novadā un pašvaldības sniegtos pakalpojumus kopumā, 

redzams, ka lielākā daļa respondentu jeb 53,1% (191) ir izvēlējušies atbildi – drīzāk apmierina. 

Pilnībā ir apmierināti vien 5,83% (21) aptaujāto, atbildi drīzāk neapmierina ir atzīmējuši 

27,22% (98), neapmierina – 7,22% (26). 6,66% (24) respondentu atzīmējuši grūti pateikt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ar pakalpojumu pieejamību neapmierināti ir 6,66% (24) aptaujāto, savukārt pilnībā 

apmierināti ir tikai 7,8% respondentu. Lielāko daļu – 51,9% pakalpojumu pieejamība drīzāk 

apmierina. 

  

 

 

 

 

 

 

Novērtējot izglītības pieejamību un kvalitāti, 50,6% respondentu ir atzīmējuši, ka ir 

drīzāk apmierināti. Gandrīz ceturtā daļa (24,4%) aptaujāto ar šo pakalpojumu ir pilnībā 

apmierināti un tikai 5% ir atzīmējuši, ka pakalpojums neapmierina, kā arī 5% aptaujāto 

atzīmējuši grūti pateikt.  
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Vērtējumā par sociālo un veselības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilnīgu 

apmierinātību ir izrādījuši 6,38% aptaujāto. Salīdzinoši liels īpatsvars – 35,8% ir drīzāk 

neapmierināto iedzīvotāju skaits, tik pat daudzi atbildējuši, ka ir drīzāk apmierināti. 18,6% visu 

aptaujāto ar sociālo un veselības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ir neapmierināti.  

 

 

Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošinājumu kā neapmierinošu 

atzīmējuši 7,50% (27) aptaujāto. Pilnībā apmierināti ir 16,40% (59), drīzāk apmierināti - 48,6% 

(175) un drīzāk neapmierināti 23,30% (84) respondentu. 
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Novērtējot sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu nodrošinājumu 40,27% (145) 

respondentu ir atzīmējuši atbildi drīzāk apmierina, pilnībā apmierināti ir 10,27% (37) aptaujāto. 

Drīzāk neapmierināti ir 14,4% (103) un neapmierināti 14,4% (52) respondentu.  

  

    
Vērtējumā par pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību darbību salīdzinoši daudz 

respondentu ir pauduši neapmierinātību  - 16,4% (59), drīzāk neapmierināti ir 34,2% (123) un 

tikai pavisam nedaudz mazāk ir drīzāk apmierināti - 33,6% (121) aptaujāto. Pilnībā apmierināti 

ar pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbību ir vien 3,05% (11) aptaujā piedalījušos 

iedzīvotāju. 

 

  
Aptaujas dalībniekiem tika lūgts noteikt, kuri no infrastruktūras uzlabojumiem Dobeles 

novadā būtu jāīsteno prioritāri. Katru no atbilžu variantiem bija iespējams novērtēt 5 veidos: ļoti 

svarīgi, svarīgi, mazsvarīgi, nav nepieciešams, nav aktuāli.  
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79,4% respondentu par ļoti svarīgu atzinuši nepieciešamību rekonstruēt ielas un 

laukumus un tikai 0,6% aptaujāto atzīmējuši, ka šis infrastruktūras uzlabojums nav 

nepieciešams. Mazliet vairāk kā puse (51,7%) aptaujāto atzīmējuši, ka ļoti svarīgi ir veicināt 

izglītības iestāžu attīstību, lai gan aptaujas sākumā, novērtējot izglītības pieejamību un kvalitāti, 

50,6% respondentu ir atzīmējuši, ka ir drīzāk apmierināti un gandrīz ceturtā daļa (24,4%) 

aptaujāto ar šo pakalpojumu ir pilnībā apmierināti. Gandrīz puse aptaujāto – 48,1% kā ļoti 

svarīgi atzīmējuši, ka jāiekārto bērnu rotaļu laukumi. 3.vietā pēc svarīguma aptaujātie (45,6%) 

norādījuši, ka jāuzlabo sporta infrastruktūra.     
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Veicot aptauju, tika noskaidrots ne tikai iedzīvotāju viedoklis par pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti, par prioritāri veicamajiem infrastruktūras uzlabojumiem, bet arī lūgts 

norādīt, ar ko lepojaties, dzīvojot Dobeles novadā (atbildes 2.pielikumā) un lūgts sniegt 

ieteikumus pašvaldības darba uzlabošanai (ieteikumi 3.pielikumā). 



SECINĀJUMI 

Jau trešo gadu pēc kārtas tiek apkopoti darbības rezultātu rādītāji un secināms, ka ne 

visu rādītāju vērtības ir atbilstošas plānotajām tendencēm. 2013.gadā, izstrādājot novada 

Attīstības programmu 2014.-2020.gadam, pārlieku optimistiskas prognozes rādītājam 

"Iedzīvotāju skaits Dobeles novadā". Salīdzinot iedzīvotāju skaitu 4 gadu periodā, redzams, ka, 

pretēji plānotajam, tas gadu no gada samazinās (4 gados par 1844). Tāpat, pretēji plānotajam, 

būtiski ir samazinājies iedzīvotāju darbaspējas vecumā skaits (par 1099). Tika plānots, ka līdz 

2020.gadam pieaugs aktīvo uzņēmumu skaits, taču arī šis rādītājs iet pretējā virzienā un 

uzņēmumu skaits ar katru gadu samazinās. Rādītājs, kur vērojams būtisks samazinājums ir 

"Novada bibliotēku apmeklējumu skaits". Tika prognozēts pieaugums, taču ir vērojams tikai 

samazinājums (4 gadu laikā par 37 657).  

Attīstības programmas uzraudzības uzdevums ir sekot pašvaldības darba atbilstībai 

izvirzītajām prioritātēm.  

Vērtējot pašvaldības 2016.gadā īstenoto pasākumu atbilstību Attīstības programmā 

izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, secināms, ka pašvaldībā 2016.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.. Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, 2016.gada budžeta plānošana tika veikta ciešā 

sasaistē ar Attīstības programmas investīciju plānu. 

Pēc veiktās iedzīvotāju anketēšanas secināms, ka kopumā iedzīvotāju apmierinātība ar 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi novadā ir vērtējama pozitīvi, ir pakalpojumi, 

kuru pieejamība un kvalitāte iedzīvotājus neapmierina.  

Jautājums Pozitīvs 

vērtējums, % 

Negatīvs 

vērtējums, % 

Grūti pateikt, 

% 

Lūdzu novērtējiet dzīvi Dobeles novadā un 

pašvaldības sniegtos pakalpojumus kopumā 
58,9 34,4 6,7 

Lūdzu novērtējiet pakalpojumu pieejamību 

pilsētā/pagastā 
59,7 32 8,30 

Lūdzu novērtējiet izglītības pieejamību un 

kvalitāti (PII, vispārējā izglītība, profesionālā 

izglītība, pulciņi, utt.) 

75 20 5 

Lūdzu novērtējiet sociālo un veselības 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti  
42,2 54,5 3,3 

Lūdzu novērtējiet kultūras pakalpojumu 

daudzveidības un kvalitātes nodrošinājumu 

(pasākumi, kultūras nami, bibliotēkas u.c.) 

65 30,8 4,2 

Lūdzu novērtējiet sporta un aktīvās atpūtas 

pakalpojumu nodrošinājumu (pasākumi, sporta 

zāles, stadioni, sporta laukumi u.c.) 

50,6 43 6,4 

Lūdzu novērtējiet pašvaldības iestāžu, 

kapitālsabiedrību darbību (pakalpojumu kvalitāte, 

pārvaldības efektivitāte u.c.) 

36,7 50,5 12,8 

 

Pašvaldība, uzlabojot savu darbu, piedāvāto pakalpojumu un pasākumu kopumu, 

kvalitāti, pieejamību, uzlabojot un sakārtojot infrastruktūru var kāpināt novada iedzīvotāju 

apmierinātību ar dzīvi novadā. Tāpat liela vērība būtu jāpievērš gan visu pašvaldības iestāžu, 

gan kapitālsabiedrību darbībai, lai, attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzraudzības 

ietvaros, pēc trīs gadiem veicot nākamo iedzīvotāju aptauju, pozitīvā vērtējuma atbilžu skaits 

būtu lielāks nekā negatīvo.  
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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



1.pielikums Īstenotās rīcības saskaņā ar Rīcības plānu 

SM1 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 

Sadarbībā ar Dobeles Jauniešu domi, organizēti pasākumi novada jauniešiem. 

2016.gadā jaunieši piedalījās Zemes stundas, Miera dienas organizēšanā un 

vadīšanā, aktīvi piedalījās Strukturētā dialoga pasākumos reģionā un valstī. 

Jaunieši piedalījās Lielajā talkā un sakopa Pludmales volejbola laukuma 

teritoriju Bērzes upes krastā Dobelē, organizēja pludmales volejbola turnīru. 

Piedalījās apmācībās un jauniešu apmaiņā Spānijā, kā arī starptautiskā nometnē 

Lietuvā. 

- Attīstīts brīvprātīgais darbs 

2016.gadā Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC) veica 

sarunas ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) par iesaistīšanos pilotprojektā 

„Brīvprātīgā darba informācijas sistēmas satura administrēšana”, kas paredz, ka 

DJIVC kļūst par sadarbības partneri. Projekta ietvaros NVA nodod informācijas 

sistēmas satura administrēšanas tiesības Sadarbības partneriem ar mērķi 

reģionos nodrošināt un attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un 

koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo 

darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas, kura 

sasniegusi 13 gadu vecumu (ieskaitot), pieteikšanos brīvprātīgajam darbam. 

Sadarbības partneris apņemas nodrošināt brīvprātīgā darba sekmēšanu un 

sabiedrības līdzdalības brīvprātīgajā darbā veicināšanu sabiedrības labā bez 

nolūka gūt peļņu. Līguma noslēgšana paredzēta 2017.gada sākumā. 

- Jauniešu atbalsts 

29.05.2014. Dobeles novada domes apstiprināts jauns Dobeles novada 

pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda 

nolikums un 28.04.2016. ar domes lēmumu tajā ir veikti grozījumi. 

2016.gadā tika atbalstīti 8 jauniešu iniciatīvu projekti par 3820 EUR (viena 

projekta maksimālā summa 600 EUR) un 7 nometnes par 7176 EUR. 

U1 R1.2. Jauniešu integrācija 

darba tirgū 

2018 Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

NVA, PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 
- ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1./15/I/001 ietvaros Dobeles 

amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā (DAVV) apmācīti 4 

izglītojamie profesionālās tālākizglītības programmās „Ēdināšanas 

pakalpojumi, kuri apguva  gan teorētiskās zināšanas, gan praktizējās skolas 

laboratorijā, kā arī iegūtās zināšanas apliecināja kvalifikācijas praksē Dobeles 

novada uzņēmumos. 
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- Dobeles novada pašvaldība piedalās 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 

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 2017.gadā. 

- PIUAC iesaistīti jaunieši no dažādiem Dobeles novada pagastiem neformālo 

izglītību programmu apguvē. 

- PIUAC veikts konsultatīvs darbs ar jauniešiem par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu, par idejām uzņēmējdarbībai. Jaunieši iepazīstināti ar reāliem 

uzņēmējdarbības modeļiem. Sadarbībā ar Jelgavas Biznesa inkubatoru, 

organizēti informatīvie semināri par uzņēmējdarbības uzsākšanu un tās 

attīstības iespējām.  

U1 R1.3. Attīstīt funkcionālās 

sadarbības saites 

nodarbinātības 

jautājumos ar 

apkārtējiem 

novadiem un 

pilsētām 

2020 Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

NVA, PIUAC 

ES 

finansējums, 

pašvaldība 

PIUAC sadarbībā ar NVA Dobeles filiāli informējis uzņēmumus par iespējām 

izmantot NVA atbalsta pasākumus darba spēka nodrošināšanai. 

PIUAC veicis darba tirgus izpēti. Organizēti semināri un konsultācijas jaunu 

izglītības programmu izveidē, kuru saturs būtu atbilstošs darba tirgum, tādējādi 

veicinot dažādu mērķa grupu iesaistīšanos darba tirgū. 

U1 R1.4. Nodrošināt aktuālāko 

informāciju un tās 

izmantošanas 

pieaugumu novada 

mājas lapā 

2017 Administratīvā 

nodaļa, 

nekustamā 

īpašuma nodaļa 

Pašvaldība Ir izstrādāta jauna novada mājas lapa, ar uzlabotu dizainu, funkcijām, ar 

informācijas pieejamību vairākās valodās, ar iespēju iegūt plašāku informāciju 

par novadu un sniegtajiem pakalpojumiem (arī izmantojot mobilās ierīces). 

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. 2016.gadā šī iespēja tika 

izmantota tikai 32 reizes (2015.gadā – 25). Mājas lapas unikālie apmeklējumi 

sasniedza 88 747 reizes (2015.gadā – 84366). Vislielākā interese nemainīgi bija 

par šādām nodaļām: pašvaldība, pasākumi, viesiem un iepirkumi 

U1 R1.5. Veicināt pašvaldības 

pārraudzībā neesošo 

pakalpojumu 

pieejamības un 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

administratīvā 

nodaļa 

Pašvaldība Uzlabots interneta lejupielādes ātrums publiskajos interneta pieejas punktos. 

http://www.dobele.lv/


Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

90 

 

kvalitātes 

pilnveidošanos 

U2 R1.6. Veicināt iedzīvotāju 

informācijas 

tehnoloģiju zināšanu 

un prasmju 

pieaugumu 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

PIUAC, atbilstoši pieprasījumam, organizējis apmācības IT prasmju pilnveidei 

dažādām vecuma grupām (strādājošajiem, bezdarbniekiem un senioriem). 

Centrs ņēma dalību E prasmju nedēļā, kurās gaidīts bija ikviens interesents. 

Sadarbībā ar uzņēmējiem nodrošināta nodarbināto personu atbilstoši darba 

tirgus pieprasījumam . 

Apmācībās tika iesaistīti pirmspensijas vecuma cilvēki un cilvēki ar īpašām 

vajadzībām. 

Sniegtas konsultācijas, rīkoti informatīvie semināri novada MVU, amatniekiem 

un mājražotājiem. 

U2 R1.7. Veicināt 

mūžizglītības 

pieejamību novada 

lauku teritorijā, 

sadarbībā ar NVO 

veidot iniciatīvu 

grupas pagastos 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

Veiktas apmācības novada lauku teritorijā  

U2 R1.8. Aktualizēt Dobeles 

novada vispārējās 

izglītības iestāžu tīkla 

attīstības koncepciju 

2016. Izglītības 

pārvalde 

Pašvaldība 29.12.2016. ar Domes lēmumu Nr. 290/13 tika apstiprināta aktualizētā Izglītības 

iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas programmas 2016.-2020.gadam, kurā 

noteikts novada izglītības iestāžu reorganizācijas plāns. 

U2 R1.9. Izvērtēt profesionālās 

izglītības programmu 

kvalitāti un atbilstību 

mūsdienu prasībām 

2017. Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Veikts profesionālās izglītības programmu novērtējums 

DAVV tika akreditēta programma Būvdarbi (krāšņu podnieks). Izveidota un 

licencēta jauna programma profesionālās vidējās izglītības programma - 

Restorānu pakalpojumi, lai iegūtu trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni 

Bārmenis. 

- Īstenoti karjeras izglītības atbalsta pasākumi 

DAVV tika organizēta Atvērto durvju diena, kurā potenciālie audzēkņi, viņu 

vecāki un sabiedrības pārstāvji tika informēti par realizējamajām izglītības 

programmām un to iespējām darba tirgū. DAVV skolas pedagogs ieguvis 

sertifikātu ar tiesībām strādāt par karjeras konsultantu. DAVV audzēkņi 

piedalījās Dobeles novada un pilsētas skolu tematiskajos pasākumos: Dobeles 

Ceriņu svētkos, Novada svētkos, Muzeju naktī, Ābolu dienā, Puķu svētkos, 

Ziemassvētku tirdziņā, Sniegavīru saieta pasākumā u.c. Skola prezentēta arī 

Zemkopības ministrijā, Rīgas Botāniskajā dārzā, Brīvdabas muzejā, Siera kluba 



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

91 

 

pasākumos, prezentējot skolā apgūstamās specialitātes. Skolā regulāri viesojās 

dažādu darba vietu pārstāvji, augstskolu, citu profesionālo skolu audzēkņi, kuri 

iepazīstina ar iespējām turpināt mācības. Tika organizētas mācību ekskursijas 

atbilstoši profesijai: BalticBeauty (frizieriem), RigaFood (ēdināšanas un 

viesmīlības pakalpojumu specialitātes), RigaComm (datortehniķiem), Auto 

izstāde (automehāniķiem). Regulāri atjaunota informāciju par DAVV 

apgūstamajām mācību programmām skolas mājas lapā un bukletā. 

- Izglītojamo profesionālās meistarības konkursi 

DAVV tika organizēti profesionālās meistarības konkursi, rīkotas meistarklases 

bārmeņiem, meistarklases konditorejas izstrādājumu, ātro uzkodu pagatavošanā, 

organizēta frizieru radošo darbu skate, automehāniķu konkurss u.c. 

U2 R1.10. Pilnveidot vispārējās 

izglītības,  

profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības 

kvalitāti un 

daudzveidību 

Dobeles novadā 

2016 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Interešu izglītība 

DAVV regulāri notika sporta pasākumi – Adaptācijas dienas, Lāčplēša dienas 

spēka turnīrs, Ziemassvētku turnīrs, Pavasara kross, Pavasara sporta spēles. 

Skola ir „Latvijas Republikas Profesionālās izglītības sporta kluba „AMI”” 

biedrs. 

Izteiksmīgas runas un teātra pulciņš katru gadu veido literārus uzvedumus 

Valsts svētkos un Ziemassvētkos. Pulciņa dalībnieki piedalās profesionālās 

izglītības Zemgales vēsturiskā novada radošajos pasākumos, skatuves runas 

konkursos. 2016.gada skatuves runas konkursā divas jaunietes ieguva 

godalgotas vietas. 

Avīzes pulciņā izglītojamie mācās žurnālistikas pamatus, regulāri izdod skolas 

avīzi “Saules ceļš”, kurā atspoguļo skolas galvenos notikumus.  

- Izglītojamo kompetenču attīstoša un iekļaujoša izglītība 

Novada pedagoģiski medicīniskā komisija, sadarbībā ar DJIVC organizēja 

pieredzes apmaiņas pasākumus, sniedza konsultācijas, rīkoja seminārus, lai 

pedagogiem palīdzētu izprast, ko darīt, lai skolēni iekļautos klasē, mazinātos 

grūtības. 

61skolēns speciālo programmu apguva integrēti vispārējās izglītības iestādēs. 

Visiem skolēniem izstrādāti individuālie programmas apguves plāni. 

- Izglītots novada izglītības iestāžu pedagoģiskais personāls 

Izglītības pārvalde, sadarbībā ar izglītības iestādēm, organizēja seminārus un  

profesionālās pilnveides kursus izglītības iestāžu direktoriem/vadītājiem, 

vietniekiem un pedagogiem par dažādām tēmām: skolvadība, bērnu tiesību 

aizsardzība, informāciju tehnoloģiju lietošana, atbalsta pasākumi skolēniem, 

kompetenču pilnveide, komunikācija ar bērnu vecākiem, novitātes mācību 
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priekšmetu saturā u.c. 

U2 R11 Attīstīt novada 

izglītības iestāžu 

izglītojamo 

individuālās 

kompetences 

2018 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

 Sniegts atbalsts novada talantīgo audzēkņu spēju izkopšanai: 

Auces, Dobeles un Tērvetes novadu skolēniem tika organizētas nodarbības 

mācību priekšmetu padziļinātai apguvei un skolēnu sagatavošanai olimpiādēm: 

matemātikā, informātikā, bioloģijā un ķīmijā. 

 Izglītots pedagoģiskais un atbalsta personāls darbam ar izglītojamiem, kuriem 

ir īpašas vajadzības:  

Sniegtas klātienes un telefoniskas sarunas par speciālās izglītības jautājumiem, 

konsultācijas vecākiem, pedagogiem, iestādes vadībai un atbalsta komandām.  

Rīkoti 4 pieredzes apmaiņas pasākumi skolu atbalsta komandām. Vērotas 

mācību stundas, sniegtas konsultācijas. Organizētas sarunas ar pedagogiem par 

tēmām: sadarbība ar vecākiem, individuālo izglītības plānu izstrāde, bērnu 

tiesības, starpinstitūciju sadarbība, problēmu risināšana. 

Organizēti profesionālās pilnveides kursi: “Skolēns ar mācīšanās traucējumiem 

un garīgās attīstības traucējumiem izglītības iestādē”, “Iekļaujošā izglītība 

pirmsskolā”. 

 Izglītojamie ar speciālām vajadzībām integrēti novada vispārējās izglītības 

iestādēs 

Dobeles novada skolās 2016.gadā speciālās izglītības programmu apguva 191 

izglītojamais, no kuriem 61 ir integrēts vispārējās izglītības klasēs. Visiem 

bērniem ir izstrādāti individuālie mācību programmas apguves plāni. 

U3 R1.12. Īstenot izglītības 

iestāžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas un 

rekonstrukcijas 

pasākumus 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Gardenes pamatskolai uzprojektēta un izbūvēta jauna konteinertipa granulu 

katlumāja, kura novietota blakus skolai. 

DAVV dienesta viesnīcai Dobelē, Gaurata ielā 8 vecā gāzes apkures katla vietā 

uzstādīts jauns, ekonomisks, kurš strādā automātiskā darba režīmā. 

U3 R1.13. Veikt izglītības 

iestāžu telpu un 

iekšējo 

inženierkomunikāciju 

modernizāciju 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Lielākie remonti bija PII “Zvaniņš”, kur daļai ēkas tika renovētas telpas, 

sakārtota elektroinstalācija un apsardzes signalizācija, nomainīti izrūsējušie 

aukstā ūdens un ugunsdzēšanas ūdensvada cauruļvadi ēkas pagraba stāvā.  

Lai mazinātu apkures izdevumus Gardenes pamatskolai, kā arī, lai nomainītu 

neekonomiskos un fiziski nolietojušos apkures katlus, tika izstrādāts un realizēts 

projekts par konteinera tipa granulu katlumājas izgatavošanu un uzstādīšanu 

skolas teritorijā. Kopējās darbu izmaksas 169 tūkstoši eiro. 

PII “Jāņtārpiņš” tika veikta virtuves un tai blakus esošo telpu renovācija. Daļēji 
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tika nomainīts virtuves aprīkojums. Ārpusē tika noņemts vecais gājēju celiņu 

asfalta segums un uzklāts bruģis. 

Apjomīgi telpu remonti tika veikti arī PII “Spodrītis” vecā korpusa telpās. 

PII “Auriņš” atjaunojām aktu zāli. Remontu procesā nomainīts grīdas segums, 

logi un apgaismojums. 

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 

Sakārtotas ģērbtuves un dušu telpas Krimūnu sākumskolā un Dobeles 

1.vidusskolas peldbaseinā. 

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.  

PII “Jāņtārpiņš” un PII “Riekstiņš” rotaļu laukumi papildināti ar jaunām 

iekārtām.  

U3 R1.16 Uzbūvēt dienesta 

viesnīcu visu Dobeles 

pilsētas izglītības 

iestāžu vajadzībām 

2020. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Dienesta viesnīcu, kura paredzēta Dobeles pilsētas skolu izglītojamajiem plānots 

būvēt piesaistot ES finansējumu darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. ietvaros. 

U3 R1.21. Pilnveidot izglītības 

iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

3 interaktīvās tāfeles SmartBoard ar ultraīsa fokusa projektoriem un jaunāko 

programmatūru Smart Note uzstādītas Gardenes pamatskolas matemātikas 

kabinetā, PII „Minkuparks”, PII „Riekstiņš” 5-6 gadīgo apmācības grupiņā. 

U3 R1.22. Ieviest jaunākās 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT) 

izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai 

2017 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

PII ieviesta skolvadības sistēma - e-klase.  

Veikta 18 skolotāju apmācība darbam ar Smart Note programmatūru un 

jaunajām tehnoloģijām. 

Iegādāti 3 interaktīvie ekrāni DAVV, 20 planšetdatori Dobeles 1. vidusskolā, 

mainīti Interneta pieslēgumi uz ātrākiem, jaudīgāki maršrutizatori, kas nodrošina 

WI-FI interneta tīkla darbību Penkules pamatskolā, Annenieku pamatskolā, 

Krimūnu sākumskolā, Dobeles 1. vidusskolā, SPII „Valodiņa”, PII „Jāņtārpiņš”. 

Nomātas 258 jaunākās Microsoft Windows 10 un MS Office 2016 licences. 

Lai uzlabotu datu drošību, izmantotas Esset un Kaspersky antivīrusu 

programmatūras datu aizsardzībai. 

DAVV, Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles sākumskolas serveros tiek 
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izmantota Windows Server 2012 programmatūra. 

U4 R1.25. Izveidot mobilo 

brigādi aprūpes 

pakalpojuma mājās 

veikšanai 

2018 Sociālais 

dienests 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Izveidota aprūpētāju mobilā brigāde, aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai tiek 

izmantots Sociālā dienesta autotransports. 2016.gadā aprūpes mājās 

pakalpojums tika nodrošināts visos pagastos – gan pagastu centros, gan pagastu 

attālākās teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem. Personas ar kustību 

traucējumiem un personas, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, tiek pārvadātas ar 

Sociālā dienesta autotransportu, kurš aprīkots ar pacēlāju. Personas nokļūšanai 

dzīvesvietā un  sabiedriskās vietās un atpakaļ pa kāpnēm, tiek  izmantots 

mobilais pacēlājs. 

U4 R1.26. Ieviest sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus novadā 

2020 Sociālais 

dienests 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Aprūpes mājās biroja vadītāja apguvusi Latvijā jaunu zinātnisko novērtēšanas 

metodi – “Attīstības intensitātes skala (AIS)” pieaugušām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem. 6 darbinieces apguva zināšanas darbā ar klientiem ar 

garīga rakstura traucējumiem. Aprūpētājas papildināja zināšanas seminārā 

“pozicionēšana”, kurā apguva jaunākās metodes guļošu klientu kopšanā, 1 

darbinieks – alternatīvo komunikāciju, atbalstot personas ar invaliditāti, kā arī 4 

darbinieki apguva sociālās integrācijas valsts aģentūras sociālās un  

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

U4 R1.27. Popularizēt 

audžuģimeņu kustību 

Pastāvīgi Bāriņtiesa Pašvaldība - 2016.gadā novadā bija 4 audžuģimenes. 

- Novada mājas lapā ievietota informācija “Kā kļūt par audžuģimeni”, katru 

gadu novada laikrakstā ir ievietots aicinājums kļūt par audžuģimeni. Ir 

individuāli personām sniegta informācija par audžuģimenes statusa iegūšanu. 

Bāriņtiesas darbinieces personīgi ir uzrunājušas iedzīvotājus, kuri varētu kļūt 

par audžuģimeni. Pagastu pārvaldēs izvietota informācija par audžuģimenes 

statusa iegūšanu. 

- 2016.gadā audžuģimenēm tika sniegta bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, kā 

arī bija iespēja apmeklēt atbalsta grupu. 

- 2016.gadā pašvaldība kā viens no partneriem ir iesaistījusies Eiropas Sociālā 

fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanā. Projekta mērķis – palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā 

un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

invaliditāti un bērniem. 

U4 R1.28 Paaugstināt sociālā 

dienesta darbinieku 

profesionalitāti 

2016 Sociālais 

dienests, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 

75 darbinieki apguvuši mācību kursu – profesionālā integritāte sociālajā darbā: 

sociālā darba pamatvērtības, lietišķo valodu juridisko tekstu sagatavošanu, bēgļi 

– Latvijā un pasaulē, radošās psihosociālā darba metodes darbā ar klientu, 

administratīvā procesa tiesību normu piemērošanu darba praksē, negatīvās 

tehnikas alternatīvas sociālā darba praksē .c. 
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23 darbinieki izglītoti par tēmām - darbs ar bērniem – vardarbīgie pusaudži – 

rehabilitēšana, disciplinēšana, audzināšana, bērnu tiesību aizsardzības jautājumi, 

profesionāls atbalsts māmiņām pēc bērna piedzimšanas, attīstošā dialoga 

pielietošana pedagoģiskajā un sociālajā darbā u.c. 

U4 R1.29. Attīstīt sadarbību ar 

nevalstiskajām 

organizācijām, kuru 

mērķa grupa ir 

ģimenes, kurās dzīvo 

personas ar 

invaliditāti 

Pastāvīgi PIUAC, 

Sociālais 

dienests, 

sadarbībā ar 

NVO 

Pašvaldība 2016.g. Dobeles novada pašvaldības izsludinātājos projekta konkursos par 

finansiālu atbalstu sociāls un veselības jomas projektos, piešķirti Dobeles 

invalīdu biedrībai – 1050,00 euro un bērnu invalīdu biedrībai “Laimiņa” – 

1000,00 euro. Notika sadarbība ar šīm organizācijām jautājumā par 

deinstitucionalizācijas procesiem, ir notikusi personu apzināšana un pārrunāti 

jautājumi par  jaunu pakalpojumu nepieciešamību. Personas ar funkcionālajiem 

traucējumiem no Grupu dzīvokļiem, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

(3 personas ar funkcionālajiem traucējumiem) piedalījās algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos, 4 personas - jauniešu brīvprātīgajiem atbalsta programmā, 

kā arī 1 persona apguva  iemaņas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā  konditora 

profesijā un 1 persona otro gadu vēl apgūst šuvējas – mācekles profesiju 

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 

Izstrādāts tehniskais projekts brīvdabas estrādes izbūvei Krimūnu pagasta 

Krimūnu ciemā. Plānots, ka estrāde tiks izbūvēta 2017.gadā. 

U6 R1.34. Attīstīt kultūras 

iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Dobeles novada centrālā bibliotēkā veikts 12 grāmatu plauktu remonts 

Bērnu un Jauniešu nodaļā, iegādāti  17 semināra krēsli, 6 datorkrēsli bērniem, 

4 krēsli un dīvāns apmeklētājiem, garderobē iegādāts mantu glabājamais 

skapis, izveidota konferenču zāle, uzstādot bīdamās durvis atdalīta no citām 

telpām. Nomainīti 3 datori un multifunkcionālais printeris personālam, bērnu 

nodaļai iegādāta spēle Xbox36 un grāmatu ievākošanas iekārta. 

- Filiālbibliotēkas: 

 Bikstos izremontētas visas bibliotēkai piederošās telpas, nomainīta 

grīda, durvis, nokrāsotas sienas. Iegādāts printeris, jauni grāmatu  6 

divpusēji plaukti, 4 vienpusēji, 2 žurnālu plaukti, žurnālgaldiņš, 

konferenču galds, 6 biroja krēsli un krēsli apmeklētājiem. 
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 Aizstrautniekos nosiltinātas ārsienas, nomainīti logi, apkures sistēma un 

izremontēta datortelpa. Iegādāts jauns printeris, izstāžu plaukts, grāmatu 

plaukts, plaukts-vitrīna novadpētniecības materiāliem, apspriežu galds, 

biroja krēsls, galds bērniem, korķa tāfele, žalūzijas. 

 Penkulē iegādāts žurnālu plaukts, krēsli apmeklētājiem un iesiešanas 

mašīna (ar metāla spirālēm). 

 Jaunbērzē iegādāti 3 žurnālu plaukti, galds, bērnu grāmatu kaste uz 

riteņiem. 

 Anneniekos iegādāts plaukts-vitrīna novadpētniecības materiāliem. 

 Lejasstrazdos iegādāts izstāžu plaukts, 2 grāmatu plaukti, apspriežu 

galds. 

 Zebrenē iegādāts jauns printeris, plaukts žurnāliem, dīvāns jauniešu 

stūrītim. 

 Šķibē iegādāts paklājs bērnu stūrītim, nopirkts printeris. 

 Krimūnās iegādāta digitālā fotokamera, printeris un bērnu stūrītim 

paklājs. 

2016. gadā bibliotēku automatizācijas procesam pievienojušās vēl 3 novada 

bibliotēkas - Krimūnu, Bikstu un Šķibes bibliotēka un uzsākušas darbu BIS 

Alise. Veiksmīgai šī darba veikšanai iegādāti 6 skeneri-svītrkodu lasītāji. 

- Muzejs: papildināts muzeja krājums, iegādājoties U.Zutera mākslas darbu. 

Par projekta līdzekļiem restaurētas: bijušā Latvijas prezidenta A.Kvieša 

klavieres;  restaurētas H.Vīkas gleznas. Ievietotas drošības restes 2 logiem un 

žalūzijas 6 logiem krājumu telpās. Krājuma glabāšanai iegādāti metāla plaukti 

un skapis, kā arī skapji vēstures arhīvam. Izveidota 4.ceļojošā izstāde 

“Dobeles Atbrīvošanas piemineklis” uz 10 "Roll up" stendiem.  Iegādāta foto 

kamera. Uzstādīti LED apgaismes ķermeņi izstāžu zālē. 

- Kultūras nami:  

 Dobeles pilsētas kultūras nams un Amatu māja. Amatu mājai iegādāti  

steļļu soli un koka plaukts.  

 Penkules kultūras namam par LAD projektu konkursa līdzekļiem 

iegādāts video projektors un ekrāns. Kultūras nama teritorijā uzlikts 

bruģa segums un ierīkots apgaismojums gājēju celiņam.  

 Bikstu kultūras un atpūtas centram iegādāts krāsu printeris un mobilā 

gaismošanas pults ar prožektoriem, Zebrenes kultūras darba 

organizatoram iegādāts portatīvais dators. 
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U7 R1.35. Dažādot kultūras 

pakalpojumu klāstu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Kultūras pasākumi realizēti saskaņā ar apstiprināto pasākumu gada plānu. 

Lielākie pasākumi, kas piesaistīja apmeklētājus no plašas apkārtnes - Jurģu 

tirgus, Ceriņu svētki, Zāļu tirgus un Jāņu ielīgošana, Senās pils svētki, 

piedzīvojumu rallijs ANNEBIZE, Starptautiskais amatnieku plenērs, Ābolu 

svētki, Lāčplēša dienai veltīts Gaismas gājiens, Valsts svētku koncerts, kas 

pirmo reizi tika rīkots Tirgus laukumā, Jaunā gada sagaidīšana un balle Tirgus 

laukumā, kas šajā vietā arī tika organizēta pirmo reizi. 

- Atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas: Muzeju nakts pasākums Penkulē 

(organizēja “Kultūrizglītības biedrība Darbs”), deju kolektīvu konkurss 

“Dobeles Ābolu maiss” (rīko Dobeles kultūras biedrība). 

- Pašvaldības projektu konkursā atbalstīti 33 biedrību iesniegtie projektu par 

kopsummu 16 000 EUR. 

- Tika rīkoti amatiermākslas kolektīvu sadraudzības koncerti : Penkulē teātru 

festivāls Reprīze, kapellu saiets Kuļmašīna un deju kolektīvu sadancis, 

Jaunbērzē deju kolektīvu sadancis, Krimūnās amatierteātru festivāls “Šeit un 

tagad”, deju kolektīvu sadancis; Bikstos sadancis un vokālo ansambļu 

koncerts, Dobelē pūtēju orķestru, koru un deju kolektīvu koncerti, kuros 

piedalījās sadraudzības kolektīvi arī no citiem novadiem. Dobeles novadā 

notika tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu skates, kurās piedalījās 

kolektīvi no Tērvetes un Auces novadiem. 

U7 R1.36. Atbalstīt kultūras 

amatierkolektīvu 

darbību un izaugsmi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Iegādāti koncerttērpi korim "Septiņi sapņi", 30 nošu pultis, gājiena bungas, 

trompete, zvanu komplekts pūtēju orķestrim "Dobele", tautas tērpu detaļas 

jauniešu deju kopai "Māra" un vidējās paaudzes deju kopai "Bikstenieki" 

(brunči, vestes) un "Dieveris" (vestes), senioru deju kopai "Dobelnieki" 

(Zemgales tautas tērpa brunči), linu tērpi bērnu deju kolektīvam "Drellīši" un 

jauniešu deju kolektīvam "Drīziņš". 

- Kolektīvi sniedza atskaites par iepriekšējā sezonā paveikto. Par iegūto 

maksimālo punktu skaitu papildus iegūstot finansējumu 150 EUR apmērā. 

U7 R1.37. Attīstīt starptautisko 

sadarbību kultūras 

jomā 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Dalība tautas mākslas festivālā Konina. 

- Amatnieku plenērā Dobelē viesojās Lietuvas amatnieki. 

- Penkulē, kapellu saietā Kuļmašīna piedalījās mūzikas kapella no 

Jaunakmenes. 

- Pieredzes apmaiņas vizītē novada centrālajā bibliotēkā viesojās Jonišķu 

(Lietuva) pašvaldību bibliotekāri. 

- No 16.-17.jūnijam novada bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā 

uz Rakveri un Someru (Igaunija) 
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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 

Bērzes pagasta Miltiņu ciemā labiekārtots sporta un atpūtas laukums. Veikto 

darbu rezultātā ir nodrošinātas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas visa 

vecuma iedzīvotājiem. Mazākiem bērniem uzstādītas rotaļu iekārtas: smilšu 

kaste, batuts, mājiņa, virvju piramīda, karuselis; jauniešiem - vingrošanas stieņi, 

laukums ar basketbola groziem, trenažieri dažādu muskuļu grupu attīstībai. 

 Basketbola laukumu un trenažierus varēs izmantot arī pieaugušie. Sporta 

laukuma teritorija labiekārtota ar soliņiem un atkritumu urnām  

U8 R1.40. Veicināt sporta 

speciālistu piesaisti 

2018 Kultūras un 

sporta pārvalde 

Pašvaldība 2016.gadā nav bijis nepieciešams piesaistīt jaunus trenerus. Ar bērniem 

invalīdiem strādā biedrība "Laimiņa". Sportistiem un arī iedzīvotājiem ir iespēja 

bez maksas trenēties aprīkotā trenažieru zālē Dobeles sporta centrā vispārējas 

sagatavotības trenera vadībā. 

U8 R1.41. Atjaunot un 

papildināt 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Dobeles stadiona skrejceļa uzlabošanas darbi. Regulāri tiek papildināts un 

atjaunots inventārs pagastu sporta zālēs. 

U9 R1.42. Uzlabot aktuālākās 

informācijas 

pieejamību un 

paaugstināt 

iedzīvotāju 

informētības līmeni 

par pašvaldības un 

tās iestāžu 

sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- 2016.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. 

- Pilnveidota novada mājas lapa, ieviešot problēmu pārvaldības sistēmu  

(ProblemReport).  

 

U9 R1.44. Paaugstināt 

pašvaldības 

speciālistu kapacitāti 

un profesionalitāti 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2016.gadā PIUAC pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem īstenoja 264 kursus 1 

874 cilvēkstundu apjomā, tai skaitā 77 novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 

683 cilvēkstundu apjomā. 

2016.gadā notikušie starpvalstu sadarbības pasākumi: 

- 16.februārī Dobeles novada pašvaldības oficiālās delegācijas piedalījās 

Lietuvas Neatkarības dienas pasākumos Akmenē un Jonišķos; 

- No 11.-13.martam Penkules pagasta kapella piedalījās Koninas (Polija) 

Kultūras festivāla pasākumos; 

- Maijā tika organizēts administratīvās nodaļas pieredzes apmaiņas brauciens 

http://www.dobele.lv/
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uz Akmeni (Lietuva); 

- No 9.–12. jūnijam pašvaldības oficiālā delegācija un koris "Sidrabe" 

piedalījās Engelholmas (Zviedrija) 500 gadu jubileja pasākumos un 

pieņemšanas vizītēs; 

- 10.jūnijā Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti devās pieredzes 

apmaiņas vizītē pie Talsu novada kolēģiem; 

- No 10.-11.jūnijam pašvaldības oficiālā delegācija piedalījās Akmenes 

(Lietuva) festivālā; 

- No 17.-20.jūnijam pašvaldības oficiālā delegācija piedalījās Koninas 

(Polija) pilsētas pasākumos un pieņemšanas vizītēs; 

- No 27.jūnija-3.jūlijam Dobeles novada jaunieši piedalījās vasaras nometnē 

Jonišķos (Lietuva); 

- 2.jūlijā pašvaldības oficiālā delegācija piedalījās Jonišķu (Lietuva) svētku 

pasākumos; 

- No 26.-29.augustam novada vadība un projektu plānotāji pabija Baltkrievijā 

Grodņas apgabala Zeļvā, parakstīja sadarbības līgumu starp pašvaldību 

administrācijām un vienojās par kopīgu projektu īstenošanu. 

- No 2.-4.septembrim pašvaldības oficiālā delegācija piedalījās Šmelnes 

(Vācija) 950 gadu jubilejas pasākumos un pieņemšanas vizītēs; 

- 16.septembrī pašvaldības speciālisti devās pieredzes apmaiņā pie Kuldīgas 

novada kolēģiem 

- No 18.-23.oktobrim pašvaldības delegācija piedalījās LIAA organizētajā 

braucienā uz Moldovu ar mērķi piedalīties konferencē par uzņēmējdarbības 

un tūrisma attīstību, kā arī apmeklēja atsevišķus Moldovas reģionu 

mājražotājus un uzņēmējus; 

- No 15.-16.decembrim pašvaldības vadība un projektu vadītāja apmeklēja 

LAT-RUS programmas atklāšanas pasākumu, kas notika Pleskavā 

(Krievijā).  

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 33 projekti par kopējo summu 16 000 EUR. 

Sporta jomā 46 atbalstīti projekti par kopējo summu 19 190 EUR. 

Atbalstīti 31 sociāla un veselības rakstura projekts par kopējo summu 14 373 

EUR. 

Tika sniegts atbalsts sporta klubiem un individuālajiem sportistiem: 
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- naudas balvas par augstiem sasniegumiem sportā 8625 EUR; 

- piešķirtas dotācijas sporta klubiem darbības nodrošināšanai. 

PIUAC regulāri konsultēja NVO par ES fondu pieejamību, piedāvāja savu telpu 

nomu. Centrs ir atvērts kopīgai sadarbībai, atbilstoši centra darbības virzieniem. 

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. 2016.gadā pašvaldība atbalstīja 125 projektus šādās 

jomās: sociālajā (31), kultūrā (33), sportā (46), bērnu vasaras nometņu rīkošanā 

(8), jauniešu un jaunatnes biedrību projektiem (7). 

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 Noslēgti līgumi ar Auces un Tērvetes novada pašvaldību par Dobeles novada 

Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu. 

Dobeles novads organizē tautas mākslas kolektīvu skates, kurās piedalās Auces 

un Tērvetes novada kolektīvi. 

PIUAC piedāvāto kursu un semināru apguvē iesaistījās apmācāmie no Saldus, 

Jelgavas, Tērvetes un Auces novadiem. 

PIUAC izstrādājis pārrobežu sadarbības projektus nodarbinātības veicināšanai. 

Centrs regulāri sadarbojies ar Jelgavas Biznesa inkubatoru un Latvijas lauku 

konsultāciju un izglītības centru par konsultatīvā atbalsta sniegšanu investīciju 

piesaistei. 

 

SM2 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 darbinieki aktīvi strādāja pie tālmācību programmu izstrādes. Tika 

organizēti apmācību semināri un kursi e-prasmju nedēļā dažādām mērķa grupām. 

Vairāk kā 80% PIUAC piedāvāto programmu ir vērstas uz prasmju pilnveidi 

strādājošajiem. 

U11 R2.2. Organizēt mazo 

uzņēmēju apmācības 

sava biznesa 

īstenošanā 

Pastāvīgi PIUAC Pašvaldība Centrs virzījis savu darbību starptautisku projektu veidošanā pieredzes gūšanai 

ārzemēs. Tika izstrādāts projekts vietējo amatnieku konkurētspējas vecināšanai un 

jaunu noietu tirgus atrašanai Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

ietvaros.  

U11 R2.3. Veicināt izglītības 

satura sasaisti ar 

Pastāvīgi PIUAC, 

Izglītības 

ES 

finansējums, 
- Karjeras ievirzes konsultācijas 

Karjeras diena “Dobele-2016”,tikšanās ar profesionālo un augstāko izglītības 
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darba tirgus 

vajadzībām 

pārvalde, BJC, 

DJIVC 

Pašvaldība iestāžu pedagogiem. Lekcijas par sevis izpēti, ievirzi profesijas izvēlē un 

piedāvājumu darba tirgum. 

DJIVC darbojas karjeras konsultants, kas sniedz individuālās konsultācijas un 

vada audzināšanas stundas karjeras izglītībā. 

PIUAC, sadarbībā ar Jelgavas Biznesa inkubatoru, organizēja informatīvos 

seminārus jauniešiem (vidusskolas vecuma grupa) par uzņēmējdarbības uzsākšanu 

un tās attīstības iespējām. 

- Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm 

Izstrādāti zinātniski pētnieciskie darbi sadarbībā ar Valsts Augļkopības 

izmēģinājumu institūtu Dobelē, LLU. 

PIUAC attīstīja sadarbību ar Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un 

tehnoloģiju pārneses centru un Dizaina tehnoloģiju institūtu par mājražotāju un 

vietējo amatnieku konkurētspējas attīstības iespējām. 

- Sadarbība ar uzņēmējiem 

PIUAC darbinieki popularizējuši labās prakses piemērus, rīkojuši uzņēmēju 

apmācības, praktiskos seminārus. 

U11 R2.4. Atbalstīt vietējo 

uzņēmēju sadarbību 

un iniciatīvas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība PIUAC rīkojis uzņēmēju apmācības - praktiskie seminārus un diskusijas par 

uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem. 

U11 R2.5. Atbalstīt vietējās 

ražotāju produkcijas 

popularizēšanu un 

realizēšanas iespējas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Kultūras un 

sporta 

pārvalde 

Pašvaldība Ņemta dalība dažādās izstādēs reģionālajā un nacionālajā līmenī, lai popularizētu 

vietējo ražotāju produkciju. 

U11 R2.6. Veicināt sociālās 

uzņēmējdarbības 

attīstību 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Sociālais 

dienests, NVO 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Izstrādāta sociālās uzņēmējdarbības metodika. PIUAC organizēti semināri un 

apmācības par sociālās uzņēmējdarbības būtību, uzsākšanu un darbību. 

Labās prakses piemēru popularizēšana, rīkoti informatīvie semināri 

U12 R2.7. Veicināt novada 

industriālo teritoriju 

attīstību 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2016.gadā izstrādāts būvprojekts: 

- Spodrības ielas un Uzvaras ielas pārbūvei Dobeles pilsētā. Abas ielas plānots 

pārbūvēt 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Teritorijas revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
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nodaļa programmām” otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju 

revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros; 

- Lauku ielas pārbūve Dobeles pilsētā. Ielu plānots pārbūvēt 3.3.1.(SAM) 

„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi 

uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru 

pašvaldībās” ietvaros. 

U12 R2.9. Pilnveidot tūrisma 

infrastruktūru novadā 

2020 TIC, 

Komunālā 

nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

pašvaldība 

Uzstādītas 5 standartizētās norādes zīmes uz tūrisma objektiem: "Bērzes 

dzirnavas" Bērzes pagastā, "Seno lietu kolekcija "Līči"" Bikstu pagastā un 

“Daiļdārzs” Auru pagastā. 

U13 R2.11. Veicināt tūrisma 

pakalpojumu 

kvalitātes celšanos 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Gatavojoties "Puķu draugu" saietam Dobelē, par gidiem tika sagatavoti vairāk 

nekā 70 cilvēki, kuriem rīkotas teorētiskās un individuālās apmācības un mācību 

braucieni pa saieta maršrutiem.  

Sarīkota Dobeles novada tūrisma informatīvā diena Dobeles, Auces un Tērvetes 

uzņēmējiem un gidiem.  

Noorganizēts brauciens gidiem un tūrisma uzņēmējiem uz starptautisko tūrisma 

izstādi “Balttour 2016” Rīgā.  

Noorganizēts pieredzes brauciens uz Penkuli Dobeles luterāņu baznīcas draudzes 

loceklēm. 

U14 R2.12. Pilnveidot tūrisma 

informācijas sistēmu 

2015 TIC Pašvaldība Izveidota tūrisma sadaļa latviešu un angļu valodā jaunajā novada mājas lapas 

www.dobele.lv versijā.  

 Regulāra jaunumu un foto galeriju ievietošana sociālajos tīklos draugiem, 

Facebook, Twitter, portālā www.travelnews.lv, www.travelzemgale.lv, 

www.zemgale.lv      

U14 R2.13. Attīstīt sadarbību 

tūrismā 

Pastāvīgi TIC Pašvaldība Tūrisma informācijas centra (TIC) speciālisti piedalījās Latvijas investīciju 

attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamenta pasākumos.  

TIC regulāri apkopoja un sniedza datus bukletiem un tūrisma portālam, decembrī 

piedalījās Latvijas tūrisma forumā Jūrmalā, maijā uzņēma Tūrisma departamenta 

darbiniekus un iepazīstināja ar novada tūrisma objektiem. Centra darbinieki 

piedalījās Zemgales tūrisma asociācijas (ZTA) darbā: ZTA biedru kopsapulcē 

Baldonē, tūrisma konference Jēkabpilī, pēc ZTA pieprasījuma sniedza informāciju 

http://www.dobele.lv/
http://www.travelnews.lv/
http://www.travelzemgale.lv/
http://www.zemgale.lv/
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un datus savas kompetences ietvaros, ņemta dalība starptautiskajās tūrisma 

izstādēs Latvijas nacionālajā stendā ar kopīgo Zemgales piedāvājumu.  

Speciālisti piedalījušies Zemgales plānošanas reģiona tūrisma attīstības grupas 

darbā un ZPR stendā starptautiskajā tūrisma izstādē Rīgā.  

U14 R2.14. Attīstīt perspektīvos 

tūrisma veidus un 

dažādot tūrisma 

piedāvājumu, 

veidojot Dobeli par 

atpazīstamu 

galamērķi 

2020 TIC Pašvaldība Izstrādāts tūrisma maršruts kājāmgājējiem, velo un autobraucējiem “Pa Augusta 

Bīlenšteina dzīves vietām”, kas prezentēts Baznīcu nakts pasākuma laikā Dobelē.   

Apmeklētājus sāka uzņemt zemnieku saimniecība “Ozoliņi” Penkules pagastā 

(mini zoo), lauku sēta “Zariņi” Dobeles pagastā (aitu ganāmpulks), lauku sēta 

“Straumes” (izjādes ar zirgiem un atpūta dabā). Zirgu sētā “Jaunļobas” Dobeles 

pagastā mazajiem apmeklētājiem atvērta trušu sēta. Krimūnu Skolas parkā 

izveidota Latvju zīmju aleja. Dobelē pēc rekonstrukcijas atvērts Tērvetes garšu 

restorāns.  

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  

 janvārī Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā tūrisma izstādē 

“Adventur 2016” Viļņā (Lietuva)  

 februārī Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā tūrisma izstādē “Reisen 

Hamburg” Hamburgā (Vācija) 

 februārī Dobeles un Tērvetes stendā starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest” 

Tallinā (Igaunija)  

 februārī Zemgales stendā starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2015” Rīgā  

 aprīlī Zemgales stendā Zemgales uzņēmēju dienās Jelgavā 

 martā Ar Dobeles TIC informatīvo telti – pilsētas svētkos Šauļos Lietuvā, 

 maijā Ceriņu svētkos Dobelē 

 jūnijā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgū.  

2016. gadā ir sagatavoti un izdoti sekojoši tūrisma informācijas materiāli: 

 sadarbībā ar Zemgales Tūrisma Asociāciju (ZTA) un TAVA sagatavota 

karte “Zemgale”  

 sadarbībā ar ZTA sagatavota brošūra “Pasākumi Zemgalē 2017” 

 sagatavota un izdota informatīvā lapa “Galvenie pasākumi Dobeles novadā 

2016” (2000 eks.) 

 sagatavota un izdota brošūra “Dobele County. Travel guide” (3000 eks.)  

 sagatavots un izdots buklets “Apciemo Dobeli!” lietuviešu val. (4000 eks.) 

un igauņu val. (1000 eks.) 

 sagatavots un izdots buklets “Dobeles sniegavīri aicina!” (2000 eks.)  
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Aprīlī noorganizēta Igaunijas lielākā laikraksta “Postimees” žurnālista Verni 

Laivaka vizīte Dobeles Amatu mājā un Dobeles pilsdrupās.   

Ievietota reklāma žurnālos “Mājas Viesis”, “Praktiskais Latvietis”, “SestDiena”, 

“Zaļo Lapu” Autoceļvedī 2016.  

U14 R2.16. Paplašināt Dobeles 

Amatu māju par 

reģionālo centru ar 

plašu tūrisma 

piedāvājumu 

2018 Kultūras un 

sporta 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Amatu mājā rīkotas izstādes, ar mērķi popularizēt un attīstīt amatniecību. 

Amatu māja rīko gadatirgus, kuros piedalās mājražotāji un lauksaimniecības 

produktu ražotāji. 

- Notikušas pasākumu cikla “Satiec savu meistaru” nodarbības, kuras pulcēja 

interesentus no dažādiem reģioniem. 

- Tiek realizēta interešu izglītības programma keramikā.  Jau vairākus gadus 

rīkots  Starptautiskais amatnieku plenērs. 

 

SM3 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 

Auru pagasta Gardenes ciemā veikta Rūtas ielas pārbūve. 

Izstrādāti Dobeles pilsētas triju ielu – Lauku , Spodrības un Uzvaras - pārbūves 

būvprojekti. Uzsākta 6 novada lauku ceļu būvprojektu izstrāde (Auru, Bērzes, 

Jaunbērzes, Dobeles, Annenieku un Krimūnu pagastā). 

U15 R3.4. Saglabāt pašreizējo 

pasažieru 

pārvadāšanas modeli 

Pastāvīgi 

Izglītības 

pārvalde 
Pašvaldība 

Pašvaldības teritorijā skolēnu pārvadāšanai tika izmantoti četri, speciāli šim 

nolūkam iegādātie skolēnu autobusi, kuri apkalpoja Penkules, Annenieku un 

Mežinieku pamatskolas. Ceturtais autobuss pārsvarā 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 pārvadātāja autobusi. Ikdienā 

skolēni tika vadāti arī maršrutos Dobele – Naudīte, Dobele – Bērzupe, Dobele 

–Auri – Krimūnas – Akācijas – Dobele, kā arī skolēni no lauku skolām uz 

Dobeles 1.vidusskolas peldbaseinu un no Kristīgās pamatskolas uz Sporta halli. 

U15 R3.3. Uzlabot satiksmes 2020 Attīstības un ES - Izbūvēts ielu apgaismojums Dobeles pagasta Aizstrautnieku ciemā, uzlabota 
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drošību plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā nodaļa 

finansējums, 

Pašvaldība 

satiksmes un iedzīvotāju drošība 

- Izbūvēts  apgaismojums pie Jaunbērzes pagasta kultūras nama, uzlabota 

iedzīvotāju drošība 

- Ierīkots ielas apgaismojums Bikstu ciemā posmā no daudzdzīvokļu mājām 

līdz pagasta Sporta un atpūtas centram 

U15 R3.5. Attīstīt gājējiem un 

velobraucējiem 

paredzēto 

infrastruktūru novada 

teritorijā 

2020 

Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Penkules pagastā izbūvēts gājēju ietves turpinājums no mājām "Mālkalni" 

līdz pagasta kultūras namam 1300 m2 apjomā, kā rezultātā ir nodrošināta 

droša gājēju pārvietošanās visā ciemata garumā gar autoceļu P96 Pūri-Auce-

Grīvaiši. 

- Auru pagasta Auru ciematā no autoceļa P103 Dobele-Bauska līdz PII 

"Auriņš" izbūvēts gājēju celiņš 700 m2 apjomā. 

- Ierīkots gājēju celiņš Bērzes pagasta Miltiņu ciemā no dzīvojamās zonas uz 

rūpniecisko zonu 240 m2 apjomā 

- Izbūvēts gājēju celiņš Krimūnu pagasta Krimūnu ciemā posmā gar Upes un 

Skolas ielu 

- Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā nobruģēts laukums un ietve starp 

daudzīvokļu mājām 

U16 R3.11. Sekmēt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

2020 Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

ES 

finansējums 

- Veikta Dobeles pagasta pārvaldes ēkas siltināšana. 

- Pārbūvēts siltummezgls un apkure Dobeles sociālo pakalpojumu centrā. 

- Nomainītas katlu mājas iekārtas DAVV dienesta viesnīcai Dobeles pilsētā. 

- Ierīkota apkures regulācijas sistēma Naudītes pamatskolā 

 

U17 R3.15. Attīstīt ūdens 

saimniecību novadā 

2020 

SIA "Dobeles 

Ūdens"  

ES 

finansējums, 

- SIA "DOBELES ŪDENS" Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedzis  

projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II  kārta” 

iesniegumu   

- Pārbūvēta lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēma Spodrības ielā. 

- Sakārtota lietus ūdeņu kanalizācijas sistēma pie PII "Jāņtārpiņš".  

U19 R3.18. Pilnveidot vides 

izglītības kvalitāti un 

pieejamību novadā 

Pastāvīgi 

Izglītības 

pārvalde, DJIVC 

ES 

finansējums 

PII skolotājas dažādo mācību metodes, rīko nodarbībās ārā, pie dabas 

objektiem, parkos. 

Skolēni piedalās pilsētas sakopšanas pasākumos, tiek rīkoti izziņas pasākumi, 

konkursi, praktiskās nodarbības par gaisa piesārņojumu. 

U19 R3.19. Veicināt novada upju 

un ūdenstilpju 

bioloģiskās 

daudzveidības 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Ierīkotas strūklakas-aeratori Bērzes upē Dobeles pilsētā un dīķī pie Dobeles 

pilsdrupām 
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saglabāšanos 

U19 R3.20. Sekmēt racionālu 

pašvaldības īpašumā 

esošo 

lauksaimniecības 

zemju izmantošanu 

2018 
Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Pārbūvētas meliorācijas sistēmas pašvaldības īpašumā esošajā LIZ 

"Lielapgulde", "Ezernieki" un "Jaundēliņi" Naudītes pagastā, lai atjaunotu 

drenāžas sistēmu darbību minētajiem laukiem piegulošajās platībās un 

mazinātu lauksaimniecības negatīvo ietekmi uz Apguldes ezeru 

U19 R3.23. Pilnveidot kultūras 

pieminekļu 

pieejamību 

2018 Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Pārbūvētas Dobeles pilsdrupu betona kāpnes, nodrošinot drošu pārvietošanos 

no skolu puses uz pilsdrupām 

U20 R3.25. Sekmēt degradēto un 

neestētisko 

privātīpašumu 

(graustu) sakārtošanu 

2020 

Būvvalde 

Pašvaldība Nojaukti pašvaldībai piederošie ēku grausti novada teritorijā 

U20 R3.26. Labiekārtot atpūtas 

un fizisko aktivitāšu 

laukumus un 

rekreācijas teritorijas 

novada teritorijā 

2020 
Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Izveidots bērnu atpūtas un rotaļu laukums  Auru pag. Gardenē, Bērzes pagasta 

Miltiņu ciemā, Jaunbērzes pagasta ciematā 

U21 R3.34. Pilnveidot 

ugunsdrošības 

sistēmu novadā 

2020 Komunālā 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Telpu remontu ietvaros, uzlabota ugunsdrošības sistēma PII “Jāņtārpiņš”, PII 

“Zvaniņš” un PII “Spodrītis”. 

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. 

 



2.pielikums Ar ko lepojas Dobeles novada iedzīvotāji 

Uz jautājumu, ar ko Dobeles novada iedzīvotāji lepojas savā novadā, tika minētas 

dažādas lietas un notikumi, kā arī teikts, ka nav ar ko lepoties. Uz šo jautājumu tika saņemtas 

240 atbildes.  

Visbiežāk minētas respondentu atbildes: Ceriņu svētki un P.Upīša dārzs (70 reizes), 

sakopta, skaista vide (41), Pilsdrupas un to apkārtne (34), Dobeles uzņēmumi (23) un 

uzņēmējdarbības vide (5), cilvēki līdzās, minot arī konkrētas personības (20), Sniegavīri 

(19), Tirgus laukums (17), izglītības iestādes (14), novada sportisti (13), dažādie 

amatiermākslas kolektīvi un to dalībnieki (8), "Dobeles Dzirnavnieks" (7), Dobeles Valsts 

ģimnāzija (7). 

15 aptaujāto norādījuši, ka viņiem nav ar ko lepoties.    

Visas iedzīvotāju atbildes: 
 Pilsdrupas. 

 Pilsdrupas. 

 Pilsdrupas. 

 Ceriņdārzs. 

 Ceriņdārzs. 

 Ceriņdārzs. 

 Ceriņdārzs. 

 Ar ceriņu dārzu. 

 Ar ceriņu dārzu. 

 Atjaunotās ielas, vēsturiskais tirgus laukums, daudz ražojošu uzņēmumu. 

 Ar daudzajiem ražošanas uzņēmumiem, ar vienu no lielākajiem ceriņu dārziem. 

 Ceriņi! Pilsdrupas! 

 Ceriņu svētki, Sniegavīri. 

 Uzņēmumi novadā, handbols, Ceriņu dārzs. 

 Kultūrvides sakārtošanu. 

 Lepojos ar to, ka dzīvoju Dobeles novadā. 

 Sakoptība. 

 Sekmīgi strādā lielākie uzņēmumi (Dzirnavnieks, Tenax, Jeld Ven, u.c.). Pilsēta kļūst sakoptāka, 

Aktīvi darbojas PIUAC.  

 Sakārtojas dzīves vide, uzlabojusies ūdens kvalitāte, ielu apgaismojums. 

 Pilsētas sakoptību, kultūras pasākumiem, sportu, pilsētas izglītības iestādēm un uzņēmumiem. 

 Ar izglītības iestādēs organizēto pasākumu daudzveidību. Ar pašvaldības atbalstu trūcīgo 

iedzīvotāju ģimenēm. Ar pašvaldības vadītāju Andreju Spridzānu. 

 Centieni sakārtot pilsētvidi. 

 Pilsdrupas, renovētās izglītības iestādes, ES fondu veiksmīga apguve (pēdējo gadu laikā 

ievērojami sakārtotas ielas pilsētā), lepojos ar lielajiem uzņēmumiem utt. - kopumā, sakārtots 

novads, manuprāt. 

 Atpazīstamība caur Ceriņsvētkiem, Pils svētkiem, vēsturisko objektu- pilsdrupas. 

Mākslinieciskajiem kolektīviem, pedagogiem, zinātniskajiem darbiniekiem P.Upīša dārzā, 

rūpnīcām. 

 Dobelē var labi pavadīt savu brīvo laiku gan staigājot ar bērniem, gan izklaidēties ar draugiem. 

 Sakārtotās pilsdrupas, sakoptā estrāde, Sporta halle, Ceriņu dārzs. 

 Ar pilsētas sakoptību, tīrību, Sniega vīriem, Ceriņu svētkiem. 

 Tā kā visu savu skolas laiku esmu dzīvojusi šajā pilsētā, lepojos ar to, ka tā ir skaista pilsēta, 

kurā ir skaista Ķestermeža estrāde, Ceriņu dārzs un Dobeles novada ģimnāzija, kas ir viena no 

labākajām skolām valstī. 

 Kultūrvēsturiskā vide, pilsētas vides labiekārtošana. 

 Izglītības iestāžu ieguldījumu. 

 "Sniegavīru saiets", Ceriņdārzs, kā arī pilsdrupas. 

 Ceriņu dārzs, Sniegavīru saiets, attīstīta labi lauksaimniecība (maizes klēts). 

 Apmierina autobusu grafiks. Bieži var tikt līdz pilsētai. Gardene-Dobele. 
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 Nav pamatojuma lepoties, ja primāri nevar nodrošināt darba vietu dzīves vietā Tas pats skar 

izglītības iegūšanu tuvāk dzīves vietai. 

 Ar dzemdību nodaļu, par citu nav ko lepoties. 

 Tas protams ir nopelns Dāņiem, Igaunim un Paškauska kgam, mums tie ir lielākie darba devēji. 

nevienā cita mazpilsētā nav tik lieli uzņēmumi un daudzveidīgas nozares, kur iespējas ir jebkāda 

veida darbu veikt atbilstoši dzimumam, vecumam. 

 Ar apmierinātiem un pieklājīgiem cilvēkiem, kuri nečīkst un par katru sīkumu nedodas uz 

pašvaldību ar lūgumu palīdzēt. 

 Ar pilsdrupu sakārtošanu 

 Lepojos par katru sakopto teritorijas gabalu. 

 LEPOJOS AR TENAX SPĒLĒM. 

 Ar Dobeles Dzirnavnieku. 

 Ar cilvēkiem, kas dzīvo līdzās. 

 Ceriņu dārzs, senais tirgus laukums, pilsdrupas un dažādi pasākumi, kuri tiek organizēti šajos 

tūrisma objektos. 

 Cilvēki, uzņēmējdarbība, amatierkolektīvi - koris, deju kolektīvi - sportisti un komandas, 

klasiskās mūzikas koncerts Ceriņu dārzā, sakoptie Zemgales lauki, darbīgie ļaudis Zebrenē, 

dejotāji un citi amatierkolektīvi Bikstos, skaistā autobusu pietura Apguldē, sportiskie ļaudis 

Penkulē, Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" Bērzē, teātra mīļi un sakoptais pagasts 

Krimūnās, pirmsskolas izglītības iestāde "Auriņš" Auros, estrāde Naudītē, novada literāti, 

Dobeles Novadpētniecības muzejs, bibliotēka, norises pilsdrupās un tur bieži sastopamās pils 

dāmas un vēl daudz kas cits. 

 Kultūras un sporta pasākumi, darba iespējas, spēcīgi uzņēmumi, nodrošinātas vietas pirmskolas 

izglītībā. 

 Skaisto vidi, ražošanu, labiem cilvēkiem. 

 Skaista pilsēta! 

 Lepojos ar uzlaboto tirgus laukumu centrā! Ar to ka Dobele beidzot zied - apstādījumus prieks 

redzēt!!! 

 Tā sanāca, netīšām. 

 Ar sportistiem, uzņēmumiem un Dobeles Valsts ģimnāziju. 

 Sakopta, skaista vide. 

 Pilsdrupas, sniegavīri, pilsētas svētki, infrastruktūra. 

 Dobeles dzirnavnieks, Gold Barbell, Baltic candles, Upīša ceriņu dārzs. 

 Nav īsti ar un par ko lepoties! 

 Ar bagāto kultūrvēsturi, ceriņu svētkiem. 

 Vēsturiskie mantojumi, ceriņu dārzs, cilvēki, kuri ar dalību pasākumos, iniciatīvās parāda 

pilsētu no labās puses (dejotāji, dziedātāji, sportisti, mākslinieki utt.). 

 Sakārtota vide, kultūras pasākumu pieejamība un kvalitāte, jaunievedumi, cilvēki, kas to veicina, 

pašvaldības pozitīva attieksme pret lietām... 

 Lepojos ar PII Bērnu dārzu un to kvalitāti un izglītotiem pedagogiem. 

 Ar sniegavīru festivālu. Veco tirgus laukumu. 

 Pietiekamas sporta aktivitātes bērniem. 

 Pilsdrupām, Pikšām, Upīša dārzu. 

 Lepojos ar Kultūras nama aktivitāti, bibliotēku. 

 Lielie uzņēmumi, darba vietas. 

 Ceriņu dārzs. 

 Manā pilsētā ir miers, klusums un zaļumi un tīrība! 

 Ceriņu dārzs 

 Es lepojos ar to, ka mums ir: Ceriņu ziedēšanas svētki, Ābolu svētki, Sniegavīru saiets, kas citur 

LV nav:!) 

 AIS un Upīša dārzs, Dobeles muzejs, Pilsētas svētki, pašdarbnieku kolektīvi. 

 Ar Pētera Upīša ceriņu dārzu, Dobeles sniegavīriem. 

 Dabas un vēstures pieminekļi. 

 Ar pilsētas noformējumu, kad tuvojas svētki un to pasākumiem. 
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 Ar plastmasas egli un olām! Jo kaut ko stulbu var izdomāt narkomāns vai alkoholiķis. 

 Tādu lietu NAV! 

 Ziemassvētku laiks Dobelē. Pašdarbības kolektīvu koncerti. 

 Organizētie pasākumi, kas tiek izplatīti par visu Latviju (Ceriņsvētki, Sniegavīru saiets u.t.t.). 

 Dobele. 

 Ar Dobeles vēsturisko tirgus laukumu. 

 Zebrus ezers. 

 Ar Dobeles pilsētas un Dobeles novada infrastruktūru. Daudzajām rūpnīcām un darba vietām. 

 Izglītības iespējas. 

 Lepojos ar augstiem sasniegumiem sporta nozarē. Daudzi labi sportisti aizsākuši savas gaitas 

tieši Dobelē, taču stadiona stāvoklis ir briesmīgs un novecojis. 

 Tenax. 

 Ar cilvēkiem. 

 Sniegavīru saiets, Ceriņu svētki, pilsēta kļūst arvien skaistāka, pilsdrupu sakārtotā apkārtne, 

Pašvaldības vadītājs , Spridzāna kungs vienmēr un visur ir klāt, sakārtotais tirgus laukums, 

Brīvības ielas sakārtotā daļa, Tērvetes iela, Krimūnu pagasts- sakārtots, skaists, notiek dažādi 

festivāli. Amatu māja super, muzeja meitenes.....Super, skaistās Lieldienu olas....paldies! 

 Sakopta vide, kultūras pasākumi. 

 Patīk vecais tirgus laukums un luterāņu baznīca.. 

 Ar Dobeli. 

 Ar Ceriņdārzu, lepojos ar cilvēkiem. Bet Sniegavīri, plastmasa egles, zaķi un olas vienkārši 

tracina. Prasti darbi, prasts izpildījums. 

 Kultūras pasākumi. 

 Grūti pateikt - lokālpatriotiskiem iedzīvotājiem. 

 Pilsētas laukumu. 

 Ceriņdārzs, pilsdrupas, sniegavīri. 

 Skaisti sakopts pilsētas centrs, ceriņu svētki, sveču rūpnīca, sniegavīri ziemā, pašdarbnieku 

teātri. 

 Pilsēta kļūst aizvien sakoptāka, interesanti ziemas rotājumi, kas nav citās pilsētās, ir unikālas 

pilsdrupas, tikai jāveicina to attīstība. 

 Iespējas uzņēmējdarbībai. 

 Sporta centrs, Slimnīcas dzemdību nodaļa. 

 Dobeles sākumskolu, bibliotēku, sporta halli. 

 Samērā sakopta, sakoptas pilsdrupas, uz svētkiem interesantas dekorācijas. 

 Miers un klusums. 

 Ar neparastu un daudzveidīgu pilsētas noformējumu svētkos. 

 Ceriņu svētki, Pilsētas svētki, Sniegavīru saiets! 

 Ceriņu, Ābolu svētkiem Tirgus laukumu, Sniegavīriem. 

 Sakopta pilsēta, nedzīvoju šeit tik ilgi, lai sniegtu garāku atbildi. 

 Sakopta vide ( uz ielas nav atkritumu), ir vairāki veiksmīgi rūpniecības uzņēmumi, zems 

noziedzības līmenis. 

 Ar pilsētu. Tā katru gadu paliek sakoptāka. 

 Ceriņu pilsēta 

 Ar sakoptajām vietām! 

 Mums ir Latvijas Augļkopības institūts, Tērvetes dabas parks, Īles bunkuri. Ir mūzikas un 

mākslas skolas, sporta skola. 

 Lepnums ir tikai par sasniegumiem uzņēmējdarbībā. 

 Skaisti sakārtotas pilsdrupas un to apkārtne. Ļoti ceram, ka arī turpmāk mūsu pilsētā būs 

slimnīca. 

 Šeit ir forši motobraucēji, un foršs motoklubs MX4 Dobele. 

 Ir daži entuziasti, kuri strādā cilvēku labā, nevis lai saņemtu kārtējo algu. 

 Dobele – sakopta un skaista pilsēta, pasākumi, kuri ir tikai pie mums Dobelē. 

 Īsti nav ar ko lepoties. 

 Domā par daudzbērnu ģimenēm. 
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 Prieks, ka attīstās infrastruktūra – rekonstruē ielas. 

 Nav 

 K.Ulmaņa dzimtā vieta. Ceriņu dārzs. Lauku ainavas. 

 Ar to, ka mums ir daudz uzņēmumu ar pievienoto vērtību. 

 Var atpūsties, ir pieejamība klausīties skaļi mūziku. 

 Labi deju kolektīvi. DJIVC darbība. Ceriņu svētki. 

 Ar izglītības kvalitāti Dobeles Ģimnāzijā, Ar tādiem sava darba patriotiem kā Vizma 

Zandersone, Ervīns Zandersons, bez kuriem mūsu kultūras dzīve būtu daudz nabadzīgāka, Ar 

sakoptajām pilsdrupām, ar Vilni Celmiņu un Oļegu Kmetjuku kas daudz dara jauno sportistu 

audzināšanā. 

 Es priecājos par visu, bet visu vēl vairākas reizes var uzlabot! 

 Pilsētas centrs. Priecē fakts, ka viss nepieciešamais ir pieejams pilsētā. Tīrība. 

 Nav. 

 Sporta halle, laukums, muzejs. 

 Sakoptā pilsēta. 

 Esmu ievērojusi, ka pēdējos gados pilsēta tiek pastiprināti saposta svētkiem. Ar jaunam 

dekorācijām, ļoti skaisti ir sniegavīri, Lieldienu dekorācijas.......Jāņos vēl vajadzētu kaut ko. 

 Tirgus laukums. 

 Nav tādu. 

 Upīša dārzs. 

 Pilsdrupas. 

 Pilsēta ir sakopta (runājot par zālājiem un apstādījumiem), kopumā patīkama pilsēta. Patīk, ka 

notiek attīstība (veloceliņi, Mūzikas skolas pārbūve, jauni veikali). 

 Pagaidām nav ar ko lepoties. 

 Dobeles novads var lepoties ar attīstītu lauksaimniecisko ražošanu, pilsēta - atpazīstamiem 

uzņēmumiem (tas gan nav pašvaldības nopelns). 

 Attīstīta uzņēmējdarbība. 

 Ceriņu dārzs. 

 Visnotaļ zaļa pilsēta. 

 Ar ceriņu dārzu. 

 Pilsēta ar katru gadu kļūst sakoptāka - pārdomāta pilsētas apzaļumošana. 

 Dobele kā tāda, ar visiem viņas bonusiem un trūkumiem. 

 Ceriņkoncerts, sakārtotas renovētas skolas, ābolu svētki, pasākumi senajā tirgus laukumā, 

pilsdrupās u.c. 

 Ar salīdzinoši lielo ražotņu skaitu mazā Dobelē, bet lepnums protams pieaugtu ja turpinātos 

attīstīties labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, ieskaitot mazos uzņēmējus. 

 Šeit jūtos samērā droši. Maza pilsēta, visi vairāk vai mazāk viens otru zina. Patīk, ka pēdējā 

laikā Dobele ir iekopta (vismaz centrs). 

 Sakopta vide. 

 Ar skaistām puķu dobēm, strūklakām upē. Par atbalstu profesionālajai izglītībai. 

 Pilsdrupas. 

 Pilsētas svētku noformējumi. 

 Īsti nav ar ko lepoties. 

 Pilsēta pēdējo gadu laikā kļuvusi sakoptāka. 

 Pilsdrupas. 

 Pilsdrupas, Tirgus laukums. 

 Dobeles Valsts ģimnāziju. Sportistu sasniegumiem. 

 Pilsdrupas. 

 Dobeles halle, Mūzikas skola. 

 Īpaši nav jau ar ko lepoties, bet tomēr...Ceriņi, Ģimnāzija, Inese Zandere, māsas Legzdiņas. 

 Sniega vīri, ceriņu dārzs. 

 Sakopta pilsēta. 

 Ļoti mājīga un klusa pilsēta. 

 Ar Upīša dārzu. 
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 Dobeles novadā lepojos ar novada tradīcijām, ar to, ka pašvaldība rūpējas par izglītības 

iestādēm, attīsta uzņēmējdarbību, ar novada cilvēkiem, kuri ir aktīvi, darbīgi, ar savu pagastu 

un tā vadītāju Raimondu Sīpolu (viņš ir ļoti daudz izdarījis sava pagasta labā). 

 Amatu mājas izstādes. 

 Klusa pilsēta. 

 Ceriņu dārzs. 

 Ceriņu dārzs. 

 Pirmsskolas izglītības iestādes ir ļoti labas. Sakārtots skaists Tirgus laukums, pilsdrupas un 

apkārtne. 

 Aktīvie dejotāji, dziedātāji; sportisti (sevišķi handbols un triatlons). Novadpētniecības muzeja 

aktīva darbība (gan pasākumu organizēšanā, gan ikdienā pils dāmu pavadītās tūristu grupas 

pilsdrupās). 

 Lepojos ar mūsu ceriņu dārzu, pilsdrupām un jauno tirgus laukumu. 

 Vairāk vai mazāk sakārtotu ceļu tīklu un izaugsmes iespējām. 

 Ar industriālo zonu (daudzi ražošanas uzņēmumi, darba devēji). 

 Svaigs gaiss. 

 Pilsdrupas. 

 Sakopta, tiek rīkoti skaisti kultūras pasākumi. 

 Ar P.Upīša dārzu, un kultūrvēsturisko mantojumu. 

 Sportistiem (ne tikai sporta skolas audzēkņiem), DVĢ, Krimūnu dārznieci. 

 Ar ļoti sakoptu un tīru apkārtni, ar uzņēmumiem un ražotnēm. 

 Lepojos ar pašas Dobeles pilsētas uzplaukumu, jo prieks to citiem rādīt. 

 Vēsturiskās pilsdrupas, bibliotēka. 

 Ar daudzajām ražotnēm , Upīša dārzu, sakārtotajiem vēsturiskiem objektiem, un ļoti labiem 

pasaules mēroga sportistiem. 

 Sakoptā vide. 

 Sporta halle, peldbaseins, PII, Vēsturiskais laukums, kulturas pasākumi. 

 Ar pilsētas sakoptību, iedzīvotāju nodarbinātību, pilsētas izaugsmi. 

 Lepojos ar Dobelnieku izturību un izdomu, kā pašiem atrisināt problēmas. 

 Lepojos ar Ceriņu dārzu. 

 Ar infrastruktūru, izglītību, veselības iestāžu pieejamību. 

 Dobele ir sakopta pilsēta. 

 Ir redzami attīstības procesi - ielu, ceļu rekonstrukcijas; uzņēmējdarbības paplašināšanās un 

vides sakārtošana (Dobeles Dzirnavnieks, tirdzniecības centrs Rimi, Maxima un to apkārtne); 

izglītības sektora infrastruktūras pārmaiņas (plānotā dienesta viesnīca pie DAVV; Dobeles 

novada sākumskolas izveide u.c.); pozitīva un interesanta zīmola veidošana tūristiem (Sniega 

vīri ziemā, Ābolu svētki rudenī, Ceriņu svētki pavasarī u.c.). 

 Ar Dobeles sporta halli, bet stadions ir zem katras kritikas. Steidzami kaut kas būtu jādara. Ar 

jauno mūzikas skolu, kura vēl top. Ar sakārtotajām pilsdrupām. Ar to, ka mums ir slimnīca. Ļoti 

patīk Amatu māja. 

 Sociālie pakalpojumi dažādām mērķgrupām. 

 Dobeles tilti. 

 Ar to, ka mums ir Ceriņu dārzs, Sniegavīru saiets, Pilsdrupas; daudz ražošanas uzņēmumu. 

 Ar pilsētas vēsturi. 

 Prieks par mūsu sportistiem, tautas deju kolektīviem, prieks, ka pilsēta tiek sakopta pamazām. 

 1.  pilsētas sakārtotība (vizuāli), 2. Dobeles Valsts ģimnāzija, 3. Ceriņu koncerts (tas vairāk 

institūta nopelns gan), 4. Dobeles lielie uzņēmumi, 5. Bērnudārzi nav problēma. 

 Diemžēl nav nekas tāds ar ko varētu lepoties. Darba vietu nodrošināt nevar (atbilstoši iegūtajai 

izglītībai). 

 Upīšu dārzs, ,,Rūķīšu tējas,, ,Novadpētniecības muzejs,, Handbols. 

 Ķestermeža estrāde, Upīša dārzs, pilsdrupas, vecpilsētas laukums, Dobeles lielie uzņēmumi, 

Dobeles sportisti. 

 Labi cilvēki. 

 Ar mazu pilsētiņu. 
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 Nav.  

 Pilsētas centrs. 

 Ar ceriņu dārzu. 

 Sakārtots centrs, tīra un sakopta vide, laba industriālā attīstība reģionā. 

 Skaista, moderna bibliotēka. Skaistas pilsdrupas, to apkārtne. Ceriņu svētki. Skaista sporta 

halle. Gods par DVĢ. Pilsētā ir slimnīca. 

 Ceriņu dārzs, Pilsdrupas, Zēnu koris, Handbols un šaušanas sporta attīstība, Dobeles 

Dzirnavnieks. 

 Lepojos ar skaisto dabu, kultūrvēsturiskajiem objektiem, savu ģimeni. 

 Nav ar ko. 

 Sakārtotās, atjaunotās, no jauna izveidotās piemiņas vietas! P. Upīša dārzs, institūts! Dobeles 

Valsts ģimnāzija! Darbavietu dažādība! Daudzpusīgie jaunieši - jaunsargi, skauti, dejotāji, 

dziedātāji, sportisti u.c. Paldies par koriem, tautiskām dejām, amatu māju, sporta iespējām 

bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem! 

 Sniegavīru parāde. 

 Pašdarbības kolektīvi. 

 Ceriņu dārzs, Baltijas sveces. 

 Ir daudz interesantu lietu, kādu nav citos novados, - ceriņi, skaisti dārzi, Pokaiņi, 

 "Dobeles dzirnavnieks", Sniegavīri, fantastiski izgaismotā baznīca... Dobeles vārds skan. 

Diemžēl arī negatīvā nozīmē, un paši dobelnieki bieži vien nepelnīti ceļ neslavu, labo nespējot 

vai negribot saskatīt. Bet viesi novērtē un arvien biežāk brauc uz Dobeli. Tas rada prieku. 

 Ar kulturas pasākumiem, sportu utt. 

 Korupcija un novada izzagšana gandrīz Rīgas līmenī. 

 Daudzslāņaina un viltīga novada izzagšana. 

 Ka bija pastkastē lapele, caur kuru varēja atrast video, kur pastāstīts par Spridzāna un 

Lemberga draudzību un novada izasiņošanu caur oktakiem. 

 Bandītisms novada pārvaldē, īpaši Naudītes pagastā, kur oficiāli uzliek asfaltu, bet praktiski ir 

grants ceļš. 

 Studējot tūrismu, protams, vairāk pievēršu tam uzmanību, līdz ar to ir patīkami, ka sezonā 

Dobelē ir daudz vietu, ko apmeklēt, arī pati pilsēta pēdējos gados ir kļuvusi sakoptāka un tā 

turpina attīstīties - mūzikas skolas piebūve, lielais Rimi, Mājai un Dārzam, kurš ir tapšanas 

stadijā. Priecē, ka ir lieli uzņēmumi, kuri nodarbina lielu skaitu iedzīvotāju, kā arī skolas mums 

ir labā līmenī. 

 Priecē tas ka pilsēta neapstājas, tiek būvētas jaunas celtnes un vecās tiek atjaunotas. 

 Pilsētas mazapdzīvotība. 

 Nav. 

 Skeitparks. 

 Ar pirmskolas un pamatskolas izglītības iestādēm. 

 Ar smukām meitenēm. 

 Skolu tīkla sakārtotība. Ar sakoptām pilsdrupām. Ar Dobeles muzeja piedāvājumu, kolektīva 

radošu darbu. Ar Dobeles ceriņu dārzu. Ar Dobeles pilsētas dekorācijām ziemā, vasarā 

apzaļumošana varētu būt izteiksmīgāka, vismaz viena vieta , kura izceļas ar izdomu, ja nevar 

vairāk....Ar Dobeles pilsētas svētkiem. Ar savu māju un tās sakoptību 

 Šobrīd īpaši nav ar ko lepoties, jo daudzi no šobrīd realizētajiem projektiem jau ir aizsākti 

vairākus gadus iepriekš, pirms vēl nebija izveidoti novadi. 

 Grūti pateikt. 

 Lepojos ar Ķestermežu. 

 Ir laba infrastruktūra, drošības sajūta izejot ārpus mājas, tīrība. 

 Sakopts pilsētas centrs, skaista estrāde un Upīša dārzs. 

 Es lepojos ar kultūras namu, ceriņziedu dārzu un muzeju, kā arī ar to pašu, vienu, lielveikalu 

Rimi. 

 Sniegavīru saiets, Ceriņu ziedēšanas laiks. 

 Ģeogrāfiski laba vieta. 

 Dobeles Dzirnavnieks. 
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 Rosīgu saimniecisko darbību. 

 Daudz uzņēmumu, kuros cilvēkiem ir darbs. Kopējā tēla veidošana ar dažādiem svētkiem. 

 Kafejnīca "Dzirnaviņas" , VDK "Bikstenieki". 

 Ne ar ko. 

 To, ka šeit ir latviska vide. Ģeogrāfiski izdevīga vieta, lai sasniegtu galvaspilsētu. Lepojos ar 

cilvēkiem, kuri šeit strādā un dzīvo. 

 Ar Upīša ceriņu dārzu, sakoptām lauku sētām. 
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3.pielikums Ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai 

Uz lūgumu sniegt ieteikumus pašvaldības darba uzlabošanai tika saņemti 227 

ierosinājumi.  

Vairākkārtīgi ir ierosināts sakārtot ielas un ceļus, gādāt par cilvēku labklājību, 

ieklausīties iedzīvotāju viedoklī, uzlabot komunikāciju starp pašvaldību un novada 

iedzīvotājiem. Izvērtējot respondentu novērtējumu par sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu 

nodrošinājumu, bija redzams, ka negatīvu vērtējumu izteikuši 43% aptaujāto. Līdz ar to ir 

likumsakarīgi, ka ieteikts sakārtot pilsētas stadionu, bērnu rotaļu laukumus, aktīvās atpūtas 

zonas.  

Visi iedzīvotāju izteiktie ieteikumi: 
 Rīkot tikšanās ar dažādām iedzīvotāju grupām, lai izprastu, ko cilvēki patiešām vēlas. 

 Varbūt pirms nozīmīgu objektu būvniecības informēt par to sabiedrību. 

 Domājiet par bērniem! 

 Izveidot atbalsta programmu iekšpagalmu sakārtošanai un autostāvvietu paplašināšanai. 

 Uzlabot kultūras darbu. 

 Ilgtermiņā panākt skolotāja tiešā darba (mācīšanas kvalitātes) uzlabošanu – lai būtu produktīvs 

(radošs), efektīvs un jēgpilns skolotāja darbs klasē, kas sekmētu skolēnu sasniegumu 

uzlabošanos pilsētā. 

 Vairāk informēt iedzīvotājus par budžeta izlietojumu, veiktajiem un plānotajiem darbiem, 

pievērst vairāk uzmanības kapitālsabiedrību darbībai. 

 Uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem. 

 Sakārtot ielas, ceļus, novākt graustus, piespiest privātīpašniekus sakārtot savas teritorijas. 

Mēģināt vēl vairāk aktivizēt darbu ar jaunatni skolās, iesaistīt to aktīvā darbībā savas fiziskās, 

garīgās un interešu attīstības veicināšanai. Vēl vairāk aktivizēt DJIVC darbu ar jaunatni, 

piesaistot plašāku jaunatnes auditoriju. Aktivizējot jaunsargu kustību, iesaistīt šo jaunatni arī 

kārtības un disciplīnas uzturēšanā. 

 Ieklausīties iedzīvotājos. 

 Pakalpojumi pieejamībai vairāk jābūt ārpus darba laika, tas ir, pēc 17.00 un sestdienās. 

 Slimnīcas darbība un pakalpojumi ??????????? 

 Ielu remonts kā prioritāte. 

 Pašvaldībai vēlēties pilsētas un novada iedzīvotāju labklājību un izaugsmes iespējas. 

 Nav. 

 Lūdzu, izbeidziet jebkuros svētkos pilsētu "izdaiļot" ar PLASTMASAS dekorācijām!!!!!!!!!!!! 

Pietiek, ka esam Latvijas saulainākā pilsēta, Sniegavīru galvaspilsēta, vai tiešām jākļūst arī par 

plastmasas citadeli? 

 Par kapitālsabiedrību darbību, izcenojumiem - Skolas ielas, Uzvaras ielas, Čakstes ielas 

sakārtošanu. 

 Vairāk prezentēt Dobeli valsts mērogā, lai attīstītu tūrismu, līdz ar to ekonomiku. 

 Vairāk gādāt par cilvēku labklājību. 

 Ielu un ceļu segumu nekavējoša uzlabošana un stadiona rekonstrukcija, komunālo pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana. 

 Šobrīd veicot Bakalaura darbu par tēmu - Dobeles novada pašvaldības atbalsts ģimenēm ar 

bērniem un komunikācija ar tām - sastopos ar rūgto realitāti. Pašvaldībā strādājošajām 

amatpersonām ir pilnībā jāmaina komunikācija ar iedzīvotājiem. Pašvaldības mājas lapā 

sniegtie kontakti nedod nekādu informāciju par atbalstu no pašvaldības. Attieksme no personas, 

kuras darbs ir atbildēt uz iedzīvotāju iesūtītajām ziņām uz zvaniem ir ļoti slikta. Persona nav 

atsaucīga un vienīgā atbilde kas tiek saņemta - mēs šādu informāciju nesniedzam, lūdzu ejiet uz 

mājas lapu un lasiet tur, jo tur viss ir pieejams. Taču mājas lapā man nepieciešamā informācija 

nemaz nav pieejama. Pašvaldības uzdevums pēc būtības ir nodrošināt iedzīvotāju dzīvi novadā, 

lai tā ir pilnvērtīga, bērniem tiktu nodrošināta laba izglītība, un tiktu sniegts atbalsts tiem, 

kuriem tas ir nepieciešams. Taču, ja nav divvirzienu komunikācijas ar iedzīvotājiem, tad kā tas 

vispār var tikt nodrošināts? Apskatot sociālās vietnes, mājas lapu saprotu, ka informācijas ir 
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ļoti maz. Drukātos laikrakstus lasa vien vecākā gada gājuma cilvēki, taču kā ar jaunajiem, kuri 

ir nākamie demogrāfijas veicināšanas pamats? Viņi neizjūt nekādu atbalstu no pašvaldības (ko 

esmu noskaidrojusi un varu pamatot ar datiem). Iedzīvotāji uzskata, ka komunikācija ir ļoti 

sliktā līmenī. Un arī pati, cenšoties sazināties gan pa konsultatīvo tālruni, gan ar 

amatpersonām, saprotu, ka komunikācijā ir pamatīgas problēmas. Žēl, ka šādas lietas jāsaka 

par pilsētu, kurā esmu uzaugusi. 

 Ņemt vērā iedzīvotāju vēlmes pakalpojumu sniegšanā, piemēram, namsaimnieka pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana, cenu pielīdzināšana citu novadu piemēriem, nevis virs valsts vidējā 

līmeņa. 

 Jāiziet no domes ēkas un jāaplūko infrastruktūra, piemēram, ceļi (uz tilta pie pilsdrupām). 

Jāpadomā par pilsētas labiekārtošanu ne tikai ziemā, bet arī parējos gadalaikos. 

 Vairāk tikties ar iedzīvotājiem, ņemt vērā viņu ieteikumus. 

 Dobeles namsaimniekam vajadzētu mazliet vairāk sniegt info par māju apsaimniekošanu. Vēl 

joprojām nav skaidrības par apkures iespējām Gardenes ciemā. ! 

 Jābūt pozitīvai komunikācijai ar cilvēkiem regulāri, bet ne uzreiz pēc neglaimojoša sižeta 

televīzijā. 

 Būt pretimnākošiem jaunajām ģimenēm ar dzīves vietu utt. 

 Diemžēl diez vai ir iespējams novērst birokrātiju instancēs, jo būtībā tāda ir visā valstī, bet katrā 

ziņā, jāsāk jau ar mazumiņu un tā teikt pašiem sevi un primārais, ko būtu jāizvērtē katrā 

"krēslā" sēdošā kompetence, atbilstība tur atrasties!!!!!! 

 Uzskatu, ka ir jāuzlabo autobusu kustības maršruti, lai tie būtu tādā laikā, lai iedzīvotāji varētu 

paspēt uz darbu Dobelē plkst.8.00. 

 Sākt domāt vairāk par iedzīvotājiem. 

 Pieņemt darbā jaunus, ideju bagātus, radošus, strādāt gribošus, uz izaugsmi vērstus cilvēkus. 

 VAIRĀK PASĀKUMUS ĢIMENĒM, KO APMEKLĒT BRĪVDABĀ UN KULTŪRAS NAMĀ. 

 Beigt likt plastmasas olas un egles. 

 Dobeles novads NAV TIKAI Dobeles pilsēta!! Aicinu pievērst uzmanību un attīstīt arī pagastus. 

Pagaidām uzmanība ir vērsta tikai uz pilsētu. Paldies. 

 Mazāk izdevumus iestāžu vadītāju pieredžu braucienu organizēšanai un dažādu citu pasākumu 

organizēšanai elitārai publikai. 

 Iesaku mainīt taktiku izvēloties Ziemas noformējumu pilsētā - tie sintētiskie sniegavīri un citi tā 

paša materiāla darinājumi ir apnikuši un kļuvuši bezgaumīgi, arī šī gada Lieldienu zaķi..... 

Dobelē izskanējis joks, ka pilsētā (ne novadā) viss notiek ar daktera precizitāti un čangaļa 

vērienīgumu.... Der atcerēties, ka Zemgalē cilvēkiem ir cita mentalitāte.... 

 Sakārtot skolu tīklu. 

 Lūdzu padomājiet par iedzīvotāju vēlmēm, nevis tikai par savu maciņu saturu. 

 Vajadzētu daudziem no pakalpojumiem samazināt astronomiski augstās cenas. Ūdens, apkure, 

atkritumi ir neadekvāti. Nedzīvojam jau pasaules epicentrā. 

 Ieteiktu vairāk padomāt par ģimenēm ar bērniem, un ne tikai...nav nevienas foršas vietas kur 

aiziet un atpūsties laukā, svaigā gaisā...bērnu laukums centrā-vienmēr pilns...2 šūpoles uz tik 

daudz bērniem-atvainojos-nav normāli!!! Un LŪDZU-iztīriet dīķīti pie mazās Maximas veikala-

tur vienmēr dzīvojas pīles, kas patīk gan man, gan maniem bērniem, un ticu ka arī citiem...bet tik 

netīrā dīķī drīz nebūs nekā... 

 Vajadzētu kaut vai vismaz šādas aptaujas veikt biežāk, ne tikai pirms vēlēšanām. Varbūt beidzot 

varētu kaut kur redzēt ģimnāzijas projektu! 

 Nomainīt vairākus kadrus domē un pašvaldības iestādēs, kultūras namos, bibliotēkās uz 

progresīvi domājošiem cilvēkiem, kas ir gatavi mainīties un iet laikam līdzi.  

  Padomāt par bērnu drošību ceļa posmā CSDD – Gardene, bērni bieži iet pa ceļa malu, 

vajadzīgs būtu velo un gājēju celiņš šajā ceļa posmā. 

 Ceļi, pabalsti 

 Vairāk komunikācijas ar sabiedrību, ieklausīties tās viedoklī !! 

 Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana pašvaldības iestādēs. 

 Dalīt darbus, piemēram, infrastruktūras uzlabošana pa rajoniem, nevis tikai galvenās ielas. 

Apkopot un publicēt vairāk informācijas par iespējām piedalīties iedzīvotājiem dažādās 
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ārpuspilsētas aktivitātēs. Veidot vairāk aptaujas vai balsošanas iespējas, kas radītu 

iedzīvotājiem līdzdalības sajūtu un lēmumu pieņemšanas sajūtu. 

 Nelikvidēt mazās lauku skolas, jo visa novada attīstība atkarīga tikai no visiem kopā. Ja nebūs 

skolu, nebūs arī iedzīvotāju. 

 Bērni ir mūsu nākotne ir laiks arī par viņiem padomāt nav rotaļu laukumu, nav kur aiziet ar 

bērniem pirmsskolas vecumā (sporta nodarbības, dejas utt.). 

 Uzlabojumi notiek, lai veicas turpmāk! 

 Attīstīt bērnu rotaļlaukumus gan pagasta centros, gan arī uz laukiem dzīvojošiem iedzīvotājiem. 

Ārpus bērnu dārza pulciņus, dejošanas, sporta pulciņus, radošos pulciņus utt. un fiziski 

attīstošas pulciņus bērnudārzniekiem (2,5 gadiem līdz 7 gadiem). 

 Būt atsaucīgākiem pret novada iedzīvotājiem. Ieejot pašvaldībā, sajūta, ka traucē darbiniekiem. 

 Domāt par cilvēkiem. 

 Lūgums Spridzāna kungam - izdariet beidzot to, ko esat apsolījis futbolistiem. Pagājuši jau 3 

gadi, bet stadiona atjaunošanas darbi uz priekšu neiet. 

 Salabojat ceļus 

 Sakārtot Bērzes ielas ( aiz dzelzceļa) masīva apkārtni. Nojaukt vecos graustus. Biežāk apsekot šo 

rajonu gan pašvaldībai, gan citiem dienestiem. 

 Stadions atbilstošs mūsdienu prasībām. 

 Sakārtot ceļus, atpūtas parkus, bērnu laukumus, atpūtas soliņus, atjaunot pārejas celiņus - lai 

bērni būtu drošāki uz ceļa! Baseinā -prasās siltāks ūdens, jo bērni bieži saslimst pēc 

apmeklēšanas, kā arī lieli saslimst pēc auksta ūdens baseinā. CSDD-varēja mazāk plēst ceļu 

nodokli, jo ceļi DOBELĒ - tiešām briesmīgi, traģiskā stāvoklī! Pilsētas centrā būtu labi nelikt 

briesmīgās plastmasas egles, un lieldienas olas ar zaķiem-izskatās briesmīgi! 

 Ceļi, ceļi un ceļi..... 

 Vairāk informēt iedzīvotājus par visu jauno un pieejamo palīdzību, ja nepieciešams, saistībā ar 

bērniem, maksājuma atvieglojumiem, jo daudzi neko nezina, kur vajadzības gadījumā jāiet un 

jārisina sasāpējušās problēmas! 

 Papētīt, kāpēc Dobelē ir tikai lielveikalu attīstība, ļoti maz foršu specializētu veikaliņu. Nevienā 

kafejnīcā, restorānā vakaros nevar kulturāli atpūsties. Bērnam nav iespēja izvēlēties turpmāko 

izglītību pēc interesēm, jābrauc uz citu novadu. netiek īstenoti labi projekti, bet ņem tikai tos, 

kur nāk liela Eiropas nauda. 

 Vairāk ņemt vērā iedzīvotāju viedokli dažādu jautājumu risināšanā, pildīt solījumus. 

 Veiksmi darbā! 

 Jānomaina domes vadība. 

 Vairāk domāt par saviem iedzīvotājiem, īpaši jaunāko paaudzi. 

 Vairāk domāt par pilsētu un tās iedzīvotājiem.  

 Vairāk domāt par iedzīvotājiem. 

 Lūdzu, organizējiet pilsētas galveno ielu rekonstrukciju (t.sk. Skolas, J.Čakstes, Uzvaras ielu 

u.c.) 

 DAVV 

 Atcerēties, ka novadā nav tikai pilsēta un pagastu centri,  bet arī viensētas un attālākas vietas. 

Arī tur dzīvojošie cilvēki ir novada iedzīvotāji. 

 Būt pretimnākošākiem pret iedzīvotājiem, īpaši pensionāriem un slimiem pensionāriem, kuriem 

nepieciešamas sociālo garantiju nodrošināšana. 

 Vajadzētu ieviest dažādu kursu apguvi. 

 Ieklausīties dažādos cilvēku viedokļos. 

 Drusku vairāk komunikācijas, piezemētākus darbiniekus pie klientu apkalpošanas. Par pilsētu - 

gribētos košākas krāsas puķu dobēm, interesantākas tās. Brīžam liekas, ka to visu stāda 

depresīvs vai ļoti nelaimīgs cilvēks...vai arī nedara to darbu, kas tīk.... 

 Šobrīd ceļi nav kārtībā. 

 Kauns par stadionu-zem katras kritikas ir pašvaldības attieksme pret sportu. Nevienā Latvijas 

pilsētā nav tik briesmīgs stadions, tualete un soliņi kā Dobelē. Žēl bērnu, ka pašvaldība 

nesaprot, cik sports bērniem ir svarīgs. 

 Klausīt katra cilvēka ieteikumus. 
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 Šosejas Dobele-Jaunbērze brūkošas malas, ar steigu jāsalabo !!!!!!!! 

 Organizēt pasākums iedzīvotājiem - tikšanās ar vadību. Kultūras pasākumu dažādības 

veicināšana. Izveidot pašvaldības fondu iedzīvotāju iniciatīvām. Izveidot publisku sporta, 

atpūtas un bērnu laukumu visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

 Bērniem nepieciešamas laika pavadīšanas programmas. 

 Pilsētā galīgi netiek domāts par ģimenēm ar bērniem, nav normālu rotaļu laukumu, kas pa nakti 

tiek aizslēgti, lai vandāļi nedemolē. Dienas laikā bieži novērots, ka turpat uz soliņiem, kur 

rotaļājas bērni, sēž visādi aizdomīgi tipi ar atvērtām alkohola pudelēm! un apmiglotiem 

skatieniem. Pašvaldības policija ir nespējīga, neko neredz un nedzird, salīdzinājumā ar citām 

pilsētām (Kuldīga, Ventspils, Valmiera). Pieturas un pilsētas rotājumi tiek demolēti, pasākumos 

bomži uzmācas normāliem apmeklētājiem, bet policija tur pat stāv un nereaģē utt. Jāsaved un 

jāuztur kārtībā galvenie pilsētas ceļi. Atbilstoši mūsdienām vajag labiekārtot daudzdzīvokļu 

namu pagalmus. 

 Likvidēt ierēdņu patvaļu 

 Vairāk domāt par iedzīvotāju labklājību, nevis to kā vairāk iebāzt naudu savā maciņā! 

 Neapmierina Dobeles slimnīcas apkalpošanas kvalitāte, nepatīk veco kapu akmens sēta, kultūras 

nams ir par mazu. 

 Risināt nesakopto īpašumu ,graustu problēmu 

 Vairāk pasākumu jauniešiem/pieaugušajiem, nevis tikai pasākumi bērniem, pusaudžiem -17 un 

pensionāriem. Pensionāriem vajadzētu vairāk iespējas, kur izpausties, piemēram, dziedot, jo nav 

neviena kora, vai ansambļa kur cilvēki, kuri nekad kādu iemeslu dēļ nav dziedājuši (un neprot 

lasīt no notīm) tagad vēlētos iet, jo sirdij tuva lieta. Iedomājieties, cik būs stulbi pašiem sēdēt 

pensijā mājās, nezinot, ko iesākt, kā tikai dziedāt savai otrai Pusei,  kaķim vai suncim.  

 Moderns stadions. 

 Gribētu, lai vairāk tiktu atbalstīti mazie projekti, nevis "akli" dzīties pēc lieliem projektiem, īsti 

neizvērtējot sekas kaut ko reorganizējot. Vajadzētu atbalstīt mazās "piparu bodītes", pietiek tie 

lielveikali :( 

 Vairāk runāt ar iedzīvotājiem, uzzinot viņu vēlmes, iebildumus, ieteikumus. 

 Lūdzu atjaunojiet iepriekšējo āra tenisa laukumu kur bija iespēja, samaksājot naudu, spēlēt 

tenisu!  

 Sakārtot ceļus- Skolas iela, ceļš uz Gardeni, Čakstes iela, būtiski veikt pārmaiņas namu 

apsaimniekošanā. Apsaimniekošanas izmaksas konkurē ar Rīgas cenām, tas nav normāli, ņemot 

vērā Dobeles iedzīvotāju vidējos ienākumus. Ja vēl kvalitāte atbilstu, cilvēki nesūdzētos, bet 

kvalitāte ir zema, nav skaidrs veidoto uzkrājumu izlietojums. Jāveicina jauniešu nodarbinātība 

novadā, citādi pēc pāris gadiem to apdzīvos tikai pensionāri. 

 Tā turpināt!!! 

 Būt atvērtiem! Un pamācīties no Jelgavas un Siguldas pašvaldībām, kādai jābūt attieksmei pret 

novada iedzīvotājiem! Mūsu pašvaldība izskatās ir aizmirsusi, ka viņi strādā priekš novada nevis 

priekš ierēdņiem! Nākot uz pašvaldību ļoti nelaipni izturas tās darbinieki! Drīzāk parādīs durvis 

nevis risinās problēmas un atbildēs uz jautājumiem! Tas attiecas vairāk uz vadošajām novada 

amatpersonām! Un lūdzu beidzot sakārtojiet, salabojiet ielas! Kauns! 

 Ierīkot Dobelē kaut vienu skaistu parku, kur pastaigāties ar bērniem, bez bērniem, kur var 

pasēdēt, pavadīt laiku ārpus dzīvokļa. Tikai nevajag pieminēt Ķestermežu, tas nav pilsētā. Un 

varbūt beidzot likvidēt to šausmīgo akmens laukumu pašā pilsētas centrā un izveidot kaut skaistu  

tiešām dobelnieku priekam un labsajūtai. 

 Dobeles novads ir vairāk kā tikai Dobeles pilsēta. Lūdzu paverieties arī uz lauku ciemiem. Šeit 

nav tikai dzērāji un bezdarbnieki. Šeit ir bērni, kuriem ir nepieciešama attīstoša infrastruktūra, 

kāda ir pilsētā.  

 Ļoti daudz grausti un pamestas mājas pilsētas centrā. Vai tiešām ar šo neglīto problēmu beidzot 

nevarētu tikt galā??? Būtu jāatjauno stadions (ar steigu, kamēr tur vēl ir ko saglābt). Dobeles 

pilsētas Kultūras nams ir zem katras kritikas (un tā mazā Kultūras nama skatuve - vai to 

nevarētu kaut kādi paplašināt? Uz tās sadejot astoņiem pāriem ir pašauri, kur nu vēl 12). Ļoti 

sāp attieksme pret pirmsskolas skolotājiem - gan algu ziņā, gan prasmē nodrošināt iespēju 

strādāt veselu slodzi nevis 0,8. Vai kāds ir painteresējies, cik uz rokas Dobeles novadā saņem 
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pirmsskolas skolotājs (bez apgādājamiem) par savu 0,8. Tas ir pazemojoši! Un, protams, dažas 

ielas Dobelē ir briesmīgas - piemēram, Skolas iela! 

 Neatdalīt lauku ciematus. 

 Vairāk rūpēties par Dobeles iedzīvotājiem un palīdzēt ar jebkādiem veidiem attīstīties gan 

mazajiem uzņēmējiem, gan medicīnas aprūpei, gan stadiona izveidei, lai nav kauns citu priekšā 

par zemo kvalitāti. 

 Samazināt mazo pagastu pašvaldību nelietderīgos darbiniekus, tādējādi ietaupot naudu, lai 

sakārtotu Dobeles pilsētas stadionu. 

 Jānomaina mērs uz jaunāku un ar demokrātisku domāšanu nevis tādu kā tagad - komunjagu. 

 Ielu sakārtošana, gājēju, riteņbraucēju celiņu nepieciešamība, lai bērni var doties no Īles puses 

uz skolu. 

 Nav konkrētu ieteikumu. 

 Jauns mērs. 

 Vairāk jārūpējas par lauku ceļiem. 

 Mazāk birokrātijas, vairāk reālu darbu. 

 Lai atļautu, klausīties mūziku, ne tikai ārpus pilsētas bet arī tajā. 

 Pilsētas sejas veidošana (noformējums). Ielu un ietvju stāvoklis. 

 Uzskatu, ka Tirgus laukuma rekonstrukcija bija nepārdomāta, tik liels un pliks laukums Dobelei 

nebija vajadzīgs, pat lielos pasākumos mēs to nespējam aizpildīt. Nemaz jau nerunājot par to, ka 

pa viņu normālos apavos nevar paiet. Arī pilsētas svētku noformējumi izraisa pamatotus 

pārmetumus. Bieži svētku pasākumi ir par garu, garlaicīgu ar lielām neaizpildītām pauzēm, 

nedomājot par cilvēkiem, kas ieradušies no novada nomalēm. Varbūt nevajadzēja pilsētā bruģēt 

nenozīmīgas ielas uz kurām dzīvo pilsētas vadība, bet saremontēt kādu no tām pa kurām ir 

intensīvāka satiksme?! Novada domes vadības stils bieži ir autoritatīvs, cilvēku iebildumi sēdēs 

netiek ņemti vērā... 
 Mazāk zagt! 

 Būt tuvāk tautai! 

 Jāuzlabo komunikācija ar iedzīvotājiem. Jāskaidro vairāk kapitālsabiedrību darbs. 

 Dot iespēju jauniešiem vasaras perioda pastrādāt, nopelnīt naudiņu. 

 Domāt par cilvēkiem, sevišķi jauniešiem. Ir skolas, kurās ir kritisks stāvoklis attiecībā uz skolēnu 

disciplīnu ne tikai skolā, bet arī sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā. Kādam ir par to 

jāuzņemas atbildība. Uzskatu, ka netiek pilnībā izmantoti visi pieejamie mehānismi, lai šo 

situāciju mainītu. Nav kārtīga bērnu laukuma un stadions ir kritiskā stāvoklī. 

 Nekad neaizmirst, ka pamatā ir cilvēki. 

 Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem, lai nešķistu, ka vadība dzīvo savu dzīvi, bet iedzīvotāji savu. 

 Rīkot vairāk aptaujas. 

 Noteikti jādara kaut kas ar ceļiem (gan braucamo daļu, gan ietvēm), jo šobrīd pilsētā ir 

"divarpus ielas", kas ir normāli izbraucamas/ izstaigājamas (Zaļā un Meža prospekts + Brīvības 

iela). Godīgi sakot, man ir kauns no paziņām, kas iebrauc Dobelē pirmo reizi. Un vajadzētu 

piedomāt pie aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumiem (vismaz sakārtot stadionu un vasaras 

sezonā atvērt futbola laukumu pie stadiona). 

 Nevajadzētu šķērdēt naudu, kur tas nav nepieciešams, kas attiecās uz J.Kukšas gara darbiem un 

par divu auto nepieciešamību domes priekšsēdētājam. 

 Būtiski jāuzlabo pašvaldības uzņēmumu darbība (visa veida komunālie pakalpojumi): izmaksu 

kontrole, darba efektivitāte, pakalpojumu sniegšanas kvalitāte. Viss iepriekšminētais ietekmē 

iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu cenas, kas daudzos gadījumos ir ļoti augstas, salīdzinot ar 

citām Latvijas pašvaldībām. Jāuzlabo sabiedriskā drošība, būdama mazpilsēta, Dobele nav 

īpaši droša vieta dzīvošanai. Nākotnes investīciju, attīstības plānos jādomā par pilsētas centra 

attīstīšanu, "civilizēšanu" - šobrīd tajā izceļas grausti, pamestas, nesakoptas vēsturiskās 

apbūves ēkas, ko apdzīvo attiecīgs iedzīvotāju "kontingents". Līdz ar to centrs ir nedzīvs, tukšs, 

rada ļoti nepievilcīgu pilsētas seju (to saka cilvēki no malas, dobelnieki jau laikam pieraduši). 

Kā pozitīvu piemēru var minēt Tukumu, kuras pašvaldībai ir izdevies padarīt dzīvošanu centrā 

par prestižu un tādējādi to atdzīvināt, tajā attīstās uzņēmējdarbība utt. 

 Pakalpojumu decentralizācija. 



Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats  

119 

 

 Neatstāt novārtā lauku teritorijas. 

 Vairāk iesaistīties vides kvalitātes uzlabošanā (P. jaunu koku stādīšanā. APZAĻUMOŠANĀ UN 

T.T.) 

 Pagastos pievērst uzmanību graustiem (sakārtotas, sakoptas vietas katra pagasta vizītkarte). 

 Vairāk domāt par pilsētā dzimušo jauno paaudzi. Ieteiktu pavērot, cik daudz jaunās māmiņas ar 

ratiem Jūs kaut vai stundas laikā redzat uz ielas. Tā arī būs atbilde, ko pilsētā vajag uzlabot. 

Infrastruktūra, pasākumi un pakalpojumi jaunajām ģimenēm. Ar dažu entuziastu vēlmi darboties 

ir par maz. Ja pilsēta vēlas attīstīties, ir jādomā ilgtspējīgi, nevis tikai par šo brīdi - kā paspēt 

"izmantot" pēdējās pieejamās ES fondu naudas. Izmantojiet tās gudri! 

 Kā jau visā valstī - trūkst labi speciālisti! 

 Mīliet un respektējiet savus pilsētas iedzīvotājus. 

 Nomainīt pilsētas galveno arhitektu, salabot ielas, strādāt pie jauniešu izglītības veicināšanas. 

 Nav komentāru! 

 Izveidot vairāk bērnu laukumus, plašākus. 

 Uzlabot gājēju celiņu kvalitāti. 

 Vairāk pievērsties tam, lai bērni saņemtu kvalitatīvus apstākļus nodarbei ar sportu. Mums it kā 

ir liels stadiona, bet tā stāvoklis ir katastrofāls. 

 Uzskatu ka nav jēgas atbildēt un ieteikt, jo tā pat nekas nemainīsies. 

 Nepieciešams ierīkot kādu atpūtas vietu/laukumu/parku pie dabas visai ģimenei ar soliņiem un 

bērnu rotaļu rīkiem. 

 Vienreiz Ziemassvētkos uzstādīt normālu kuplu eglīti, un invalīdiem ar ratiņiem piekļuvi valsts 

iestādēs. 

 Vairāk jauniešu iesaistīt novada darbā 

 Ceļi. 

 Neaizmirst laukus, cilvēkus-vecos, kultūras namus, tie Dobelē un novadā ir traģiskā 

stāvoklī...tās ir šausmas! Vairāk teikt labus vārdus, paldies- saviem Cilvēkiem, lai katrā lauku 

pagasta pārvaldē ir preses izdevums, kas cilvēkiem sniedz informāciju par notiekošo pagastā, 

novadā! 

 Vairāk iet pie tautas un uzklausīt arī viņu viedokli, ierosinājumus utt. 

 Vairāk iet pie tautas un uzklausīt arī viņu viedokli, ierosinājumus utt. 

 Pilsētas izskats, tēla veidošana. 

 Sakārtot māju pagalmus. Nojaukt nepabeigtās celtnes, kā piemēram ēka pie Krišjāņa Barona 8 

mājas. 

 Pievērst uzmanību cilvēku vēlmēm arī ārpus pilsētas! 

 Vairāk domāt par iedzīvotājiem. 

 Vairāk domāt par cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem izveidot kārtīgu rotaļu laukumu. Sakārtot 

ceļu no CSDD līdz tiltam, jo nav nekādas kārtības. 

 Dobeles novads nav tikai pilsēta bet arī lauku teritorija, par kuru tiek pilnībā aizmirsts. Mums 

viss tiek uzlabots tikai pilsētā. Pat pārvalžu vadītāji nav vietēji. Varbūt laiks būtu laist jaunus 

cilvēkus, kuriem vairāk interesē lauku teritorijā dzīvojošo intereses. Lai cik pagasts būtu mazs, 

katrā pagastā būtu jābūt pārvaldes vadītājam no sava pagasta, kuram interesētu sava pagasta 

labklājība. 

 Sakārtot Skolas ielu, izveidot gājējiem atbilstošu ietvi un arī atpūtas zonu gar skaisto upi. 

Nepieciešami radoši pulciņi pusaudžiem, pieaugušajiem. Un izbeigt sniegavīru māžošanos, jo 

viss jau par daudz. Vai nepietiek ar dažiem, kā bija sākumā? 

 Stadiona labiekārtošana. Atcerēties, ka pāri upei arī ir Dobele - grantēto ceļu putekļi, 

apgaismojuma trūkums, bankomātu nepieejamība u.c. Ļoti trūkst bērnu laukumi, arī pie skolām. 

 Šobrīd visi pasākumi, kas notiek Dobelē vairāk piesaista vecāka gadu gājums cilvēkus, 

jauniešiem nav ko darīt. Es ieteiktu rīkot pasākumus jauniešu mērķauditorijai- balles, sports u.c. 

 Atrast drosmi atlaist darbiniekus, kuriem darbavieta ir pievilkta aiz matiem, bet pašaizliedzīgi 

strādājošajiem maz atalgotajiem darbiniekiem palielināt atalgojumu. 

 Novērst korupciju. 

 Vajadzīgs kontakts ar iedzīvotājiem, mērķauditoriju. Nepieņemt lēmumus bez praktiskajiem 

profesionāļiem, ieinteresētajām personām. 
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 Beigt dedzināt miskastes 

 Visus spēkus vērst pašvaldības vajadzībām, nevis privātām vajadzībām. 

 Līdztiesīga komunikācija ar sabiedrību. 

 Jaunas sejas vadošajos amatos. 

 Nomainīt pašvaldības vadību. 

 Informāciju saprotamā leksikā, labiekārtot un atbildēt par Dobeles centru (laukums starp 

viesnīcu un Maximu). 

 Ja baumas atbilst patiesībai par nelikumībām Namsaimniekā un Dobeles ūdenī, tad uzticības 

vairošanas labad, tās bez žēlastības pret to veicējiem jānovērš. 

 Jāpievērš vairāk uzmanības, pašvaldībām, kuras iekļāvušās Dobeles novadā. 

 Pievērst lielāku atbalstu (nevis tikai dodot solījumus) stadiona izveidei, jo patreiz bērni(~130), 

kas trenējas futbolā, aizvada treniņus briesmīgos apstākļos, tur ir bīstami un nekas neatbilst 

nekādiem standartiem! Cik dramatiski apstākļi tur būtu, bērni trenējas un Latvijā, Eiropā ir 

ieguvuši godalgotas vietas!!! Stadionu sen varēja pilnveidot/izveidot par saprātīgiem līdzekļiem, 

bet pašvaldībai izskatās nospļauties par bērniem, kuri vēlas sportot tur. Berni ir mūsu nākotne, 

bet Dobelē tikai viss apgrozās ap plastmasas eglēm un olām... 

 Tikt skaidrībā ar "gadsimta celtni Tirgus laukuma aku", kuru gandrīz NEPĀRTRAUKTI un ļoti 

uzkrītoši remontē jau ilgstošā laika periodā! Un ieklausieties velētājos!!! 

 Cilvēku labsajūtas veidošana (drošība). Jauniešu piesaiste Dobelē. Brīvā laika nodarbības 

skolēniem. Pasākumi jauniešiem. Par ģimenēm ar bērniem ir padomāts, bet ko darīt tiem 

jaunajiem cilvēkiem, kuriem pagaidām nav ģimenes un kuri pat Dobelē nevar atrast dzīves 

vietu?? 

 Skolas un Čakstes ielas savešana kārtībā, PII peldbaseins, Bērnu laukumu trūkums pagalmos 

(nolietojusies), Stadiona sakārtošana (sacensību organizēšanai??????) Miskastes suņu fekāliju 

izmešanai ceļa posmā Čakstes iela, Ķestermežs. Veiksmīgu darbošanos !!! 

 Izsvērt pasākumu kopumu, kas būtu jāievieš, lai augtu vecāku atbildība par savu bērnu 

AUDZINĀŠANU. Tas attiecas gan uz pieklājības normu ievērošanu, gan agresijas seku 

apzināšanos, gan mācīšanās motivācijas veidošanu, gan veselīgu dzīvesveidu, gan pareizu 

uzturu! Manuprāt, labu gribot, pašvaldība ir izlutinājusi VISUS iedzīvotājus - neliekot nopelnīt 

ir bezgala daudz liekēžu saradies...... 

 Godprātīga (nezinu vai saprotiet šo terminu) attieksme pret savu darbu. 

 Kapitālsabiedrībās atklāta konkursa ietvaros atrast spējīgus vadītājus un vadošos darbiniekus. 

Likvidēt visu pagastu pašvaldības atstājot vienu Dobeles novada pašvaldību. 

 Sakārtot ceļus, Bērzes upes krastu, papildināt veselības taku. 

 Pieejamība. 

 Ar Naudas līdzekļu izlietojumu regulāri iepazīstināt iedzīvotājus. 

 Nepārtraukti kontrolēt un attīstīt efektīvu saziņu ar visu novada iedzīvotāju grupām (pensionāri, 

skolēni utt.), lai būtu zināmas vislielākās vajadzības tieši katrai iedzīvotāju grupai, kā arī sekmēt 

šo vajadzību iespējami ātru risināšanu. Turpināt izmantot iespējas projektos, kas attiecas uz 

infrastruktūras uzlabošanu, kultūras un sporta attīstību. 

 Dobeles pilsētas kultūras nams ir ļoti noplucis (kā visa kultūras dzīve pilsētā). Kultūras nams ir 

iestrēdzis pagājušajā gadsimtā - telpas mazas, skatuve maza, šaura, viss noplucis, tumšs (kauns 

par tādu novada centrālo kultūras iestādi). Ļoti augstprātīgi un ne pretimnākoši darbinieki 

grāmatvedībā (nekad vairs negriezīšos pie Ilonas Krūmiņas un viņas kabineta biedrenes pēc 

konsultācijas. Tas bija ļoti pazemojoši!). Apnikuši tie noplukušie sniegavīri. Manuprāt, kaut kas 

jāmaina. Varbūt var izveidot ziemas parku ar sniegavīriem, ne izbārstīt viņus pa visu pilsētu. 

Ielas, ietves - ļoti daudz vietās pilsētā tās ir nesakārtotas, bedrainas. 

 Turpināt strādāt. 

 Pirms infrastruktūras uzlabošanas, piemēram, veloceliņu, ietvju vai transporta pieturu izveides, 

noskaidrot, kāds ir nepieciešamais rezultāts, lai nav tā, ka darbs it kā ir veikts, bet savu funkciju 

pilda slikti. Veloceliņu/ietvju salaiduma vietas ar ceļiem, kurus tās šķērso ir ZEM katras 

kritikas- domāju, ka vidējais augstums varētu būt apmēram 10 cm (neiet runa par 

neatjaunotajām ietvēm) - māmiņas ar ratiem un velobraucēji kaut kā, dauzot riteņus, tiek cauri, 

bet ja šie ceļi ir jāizmanto ar invalīdu ratiem - tad domāju, ka ir diezgan bēdīgi - tas pats 
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attiecas uz gājēju pāreju salaiduma vietām. Tāpat jaunā pietura, kas izvietota centrā, savu 

funkciju VĒLAMO - paslēpties no lietus un vēja un vecākiem cilvēkiem arī piesēst īsti nepilda. 

Vietas pieturā ir maz un no vēja un lietus nav iespējams noslēpties stāvot šādā pieturā. Vēl 

ienāca prātā, ka vajadzētu atjaunot, ja tas ir iespējams, veco kinoteātri, jo kultūras namā 

akustika ir šausmīgā kvalitātē un sēžamvietas nav izvietotas ar pakāpi - nopērkot biļeti uz 

koncertu, ne ko var redzēt, ne dzirdēt- ir tikai šausmīgs troksnis, it kā pasākums apmeklēts, bet 

baudījums nav gūts, tikai vilšanās. Ar pašvaldības darbiniekiem nav īsti bijusi saskare, nevaru 

spriest par viņu darba kvalitāti kopumā. Ar tiem pašvaldības darbiniekiem, ar kuriem ir bijusi 

saskare, darba kvalitāte pilnībā apmierina. 

 Mūsdienās Ķestermežs ar brīvdabas estrādi ir dziesmu svētku, koncertu, teātra uzvedumu, 

diskotēku un zaļumbaļļu norises vieta, pavasara un rudens pastaigām par mežu...tikai nav kur 

ieiet pasildīties (rudenī) un padzert karstu kafiju vai uzēst kaut ko...saldu...kādreiz bija 

brīnišķīga kafejnīca "Sendienas" ar ....pelēkiem zirņiem, tagad nav nekā !!! Ir pienācis laiks 

padomāt par tādu vietu. 

 Akcentējiet kultūras izglītību. 

 Vairāk būt kopā ar sava novada iedzīvotājiem, un Dobelē jau sen nav bijuši skaisti pilsētas 

svētki-diemžēl! 

 Bērzes upes mala ir šausmas - neviens vides projekts nav realizēts, tādēļ upē koki, nav 

kuģojama. Ķestermežam nav nekāda statusa, tātad nav iespēja projektiem kā rekreācijas vietai. 

Dobeles stadions ārpus katras kritikas, nenotiek nekādas Zemgales mēroga spēles, līdz ar to nav 

atstrādāts sportistu/treneru/ mediju uzņemšana (ēdināšana, izmitināšana u.t.t.) - tā būtu 

katastrofa. Katastrofāli zems līmenis kultūrā - tikai vienīgi ārpakalpojumi (Kašers sniegavīru 5 

gadu jubilejā, piem.), nenotiek balles, lielu mākslinieku koncerti (vieni skandāli tikai). 

Pašvaldības attieksme: mēs - viņi (piem., vadītāja, kas atbild par tūrismu, gadiem neapmeklē 

vietējos pirms sezonas tūrisma seminārus! Dobeles slimnīca ir novesta līdz nespējai sniegt 

pakalpojumus speciālistu trūkuma dēļ, tas nevienam nerūp: ne piesaiste, ne saglabāšana, ne 

jaunu tehnoloģiju apguve. Dobeles novadā esot vislielākā noziedzība valstī, narkomānijas 

izplatība, bet vēl joprojām nav vienojošas konsultatīvās padomes, kas koordinētu darbu ar 

nelabvēlīgām ģimenēm, būtu minimāla informācijas aprite un koordinēta rīcība. 

 Nolaisties no mākoņiem uz zemi un reāli apskatīties kā dzīvo cilvēki. Samazināt snobisma 

sindromu. 

 Pārdomāti tērēt gada budžetu. Cik izmaksā un cik lietderīgi ir n-tie pieredzes apmaiņas 

braucieni? 

 Pilsētas dekorāciju lietderības izvērtēšana, vairāk šajā jautājumā komunicēt ar sabiedrību un 

piesaistīt citus māksliniekus. 

 Vairāk padomāt par vidi. 

 Saskaņota rīcība starp vairākām organizācijām. 

 Komunālie pakalpojumi, māju apsaimniekošana (trepju telpu remonti. kārtība un tīrība, balkonu 

drošība u.c.). 

 Vairāk sadarboties ar iedzīvotājiem un protams stadionu jāsakārto, jo tā ir pilsētas seja. 

Jaunatne tā ir mūsu nākotne. 

 Ieviest "Lean" vadību, strādāt pēc "Lean/ Six sigma" principiem. 

 Daudz pussagruvušu, tukšu māju pilsētas centrā. Tās nedara godu pilsētai jau daudzus gadus. 

Vai tiešām ar šo problēmu neviens nevar tikt galā??? Kultūras namam sakārtota ir tikai ielas 

fasāde - tālākais ir tīrās šausmas pašā Dobeles sirdī. Par iekštelpām es vispār neizteikšos, tās ir 

nožēlojamas. To pašu var teikt par Dobeles stadionu. Tas drīz nebūs lietojams sporta 

aktivitātēm. Briesmīgas ir arī dažas centra ielas un ietves - Skolas, Upes u.c. 

 Savācieties, veicot kanalizācijas un ūdensapgādes darbus Brīvības ielas apkaimē.. Velkat darbus 

kā beigtu kaķi aiz astes.. Un pēc tam raud, ka neviens nepieslēdzas.. Sveiciens Spolei, par tizlo 

greiderēšanu.. Uztaisa ielas par cūku silēm-no ceļiem ūdens nevar notecēt, jo ceļu malas ir 

vismaz 10cm augstākas. Un grāvji (arī caurtekas) 100gadus nav tīrīti...😤 

 Pašvaldības darbiniekiem un deputātiem būt atvērtākiem sabiedrībai, vairāk pašiem iesaistīties 

sabiedriskajās aktivitātēs un kultūras kolektīvos. Aktivizēt pašvaldības policijas darbu - diemžēl 

bieži nākas novērot, kā viņu acu priekšā tiek veikts sīkais huligānisms, bet viņi pat neaizrāda. 
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Vairāk labiekārtotu parku - soliņu un apstādījumu! Mazāk plastikāta mākslas.... Veicot 

labiekārtošanu vai remontdarbus pilsētas laukumos un ielās, domāt par iespējām novietot 

automašīnas, apsēsties un atpūsties, bērniem parotaļāties. Kultūras iestādēm būt atvērtākām 

visai sabiedrībai- rīkot arī Zaļumballes utt. Uzlabot pašvaldībai pakļauto SIA darbinieku algas, 

lai kvalificēti darbinieki saņemtu valsts vidējo algu strādājot vienu slodzi. 

 Vairāk pievērst uzmanību ne tikai pilsētām un pagastu centriņiem, bet arī viensētām un 

cilvēkiem, kas tajās dzīvo. Bieži šie cilvēki nesaņem to, ko pilsētnieki (piemēram, piebraucamais 

ceļš līdz mājai jābūvē, jālabo pašiem, ūdensapgāde savās mājās jāierīko pašiem u.tml.) bet 

nodokļus maksā visi vienlīdzīgi... 

 Nav informācijas un atklātības. 

 Kvalitatīvāku ietvju veidošanu (nobrauktuves, uzbrauktuves; ar velosipēdu nav patīkami braukt, 

piem., Čakstes ielā u.c.). Soliņus un atkritumu urnas vairāk, arī ārpus centra. Dažādām gaumēm 

kultūras pasākumu programmas, aktivitātes, piem., Pils svētkos, Dobeles novada svētkos! 

Pieaugušajiem un jauniešiem - daudzveidīgāku interešu izglītību, piem., gleznošanas nod., ar 

mākslu saistītais utt., tikšanās ar dažādiem speciālistiem un personībām (piem., līdzīgi tas notiek 

Jelgavā), sieviešu klubus. Būtu ļoti nepieciešama jauniešu un kopumā izklaides vieta (moderna 

kinozāle, iekštelpu batuti, boulings, iekštelpu slidotava, diskozāle)! Āra trenažieri, stieņi, 

līdztekas pie skolām, daudzdzīvokļu masīvos, Ķestermežā u. c. piemērotās vietās. 

 Strādājiet cītīgāk! 

 Grūti atbildēt. 

 Lielāku komunikāciju ar iedzīvotājiem. 

 Ja drīkst aizrādīt, sāciet ar gramatikas zināšanu uzlabošanu! (Lūdzu, norādiet lietas, ar ko 

lepojaties, dzīvojot Dobeles novadā! ) 

 Beidzot pievēršat lielāku uzmanību SLIMNĪCAI! Sāksiet kaut ko darīt TIKAI tad kad dēļ dzērāju 

ārstiem atdos galus kāds no pašvaldības galvām?!! 

 Beigt shēmot, aizrauties ar novada izzagšanu caur ārkrasteņiem ZZS gaumē ar nav zolīdi un 

pārtraukt oktakot. Patriekt no darba inspektoru Rozīti. 

 Atlaist no darba inspektoru Rozīti, jo viņš ir par latviešu deportācijām. Youtube video redzēju, 

ka nav labi ar to Tirgus laukuma bruģi, tur varētu "oktakošanu" beigt. 

 Dobeles deputātiem vajag vairāk pastkastīšu firmas Klusā Okeāna salās. 

 Vairāk ZZS novada izlaupīšanas shēmas 

 Viennozīmīgi tas būtu ceļu stāvoklis (prieks redzēt, ka Liepājas šoseja un abi ceļa posmi gar 

Brīvības pieminekli tiek atjaunoti), nedrīkstētu aizmirst arī par Skolas ielu! Zinu, ka Mākslas 

skola ir privāta, bet varbūt ir vērts padomāt par tās apvienošanu ar Mūzikas skolu un izveidot 

vienotu mūzikas un mākslas centru (??). Nopietni jāpiedomā par aktivitātēm jauniešiem, jo 

viena Klondaika ir diezgan nožēlojami. Nevajag varbūt naktsklubus, bet kādas aktivitātes, 

piemēram, boulingu vai biljardu, jo jauniešiem brīvdienās Dobelē tiešām nav ko darīt :( 

Saprotams, ka tas pieprasījums varbūt nebūtu tik milzīgs, taču kaut kas ir jādara. 

 Lūdzu salabojiet ceļus uzlejat jaunu segumu, nevis liekat ielāpus uz ielāpa!!!! (Ceļā no lielā tilta 

uz slimnīcu, no Mūzikas skolas uz pienotavas kalnu, pie autoostas, pie krievu pirts (tur jau otro 

gadu, ūdensvada speciālisti uzrok visu asfaltu un atstāj sabērtu grants ceļu), protams vajag ceļu 

no slimnīcas līdz CSDD. Dobelē vienīgā vieta ar diezgan glaunu ceļa posmu ir no jaunās 

Maximas līdz Upīšdārzam. 

 Manuprāt, vairāk jāpiedomā pie plānošanas, reizēm šķiet, ka cilvēki, kuri Dobelē ko uzlabo, 

raksta plānus un maketus nemaz nav no Dobeles. Konkrēti runājot ... piemēram, gājēju pāreja 

pie Zemgales tipogrāfijas, jebkuram, kurš brauc ar mašīnu pa šo ceļu, skaidrs ka to projektējis, 

kāds, kurš nemaz pa šo ceļu nebrauc. Vēl... Dobelē, pilsdrupās, ļoti skaista gājēju ieliņa, viss 

super, strūklakas, soliņi, ar riteņiem vai ratiņiem var pastaigāties, bet vai tiešam nevar padomāt 

par vecāka gada gājuma cilvēkiem, uz Dobeles 1.vidusskolas puses, trepes... nu žēl veco cilvēku, 

daudzi no viņiem dodas no slimnīcas vai uz slimnīcas pusi, vai tiešam nevarēja no vienas puses 

uzstādīt rokturīti pie kura pieturēties, 90 grādu augstas trepes un nav pat kur pieturēties. Tālāk 

uzkāpjot pa trepēm, līdz ģimnāzijai gaismu vispār nav, bez luktura tur neiztikt.. Vispār, būtu 

daudz ko piebilst, viss tiek darīts tikai darīšanas pēc, par cilvēku vēlmēm un ērtībām īsti netiek 

domāts, tikai par skaistumu. 
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 Jāmaina pilsētas vadību. 

 Ceļa jautājumi būtu stipri jāpārskata, grantētie ceļi būtu jāsakārto, arī asfaltētie ceļi būtu 

jāsakopj, lai vismaz ceļu jautājums būtu atrisināts, jo dotajā brīdī tie ir tālu no Eiropas līmeņa 

ceļiem. 

 Aizstrautnieku ceļš. 

 Mazāk solījumu, vairāk realizācijas un iespējas. 

 Vairāk mūzikas un sporta pasākumu jauniešiem. 

 Aktivitāšu parks. Batuti, kāpšanas sienas u.t.t. 

 Vairāk iesaistīties rajona pagastu attīstībā ne tikai pilsētā. 

 Vajag uzklāt jaunu segumu ceļiem, kuri ir sliktā stāvoklī. 

 Sakārtot un nodrošināt daudzveidību interešu izglītības iegūšanas iespējām skolēniem (Mākslas 

skolā ļoti šaurās telpās notiek nodarbības). Apmaksāt interešu izglītību no pašvaldības budžeta, 

nav kokapstrādes pulciņi. Pievērst vērību pagastu labiekārtošanai, sakopšanai un prasīt 

radošāku, atbildīgāku pagasta pārvaldnieka darbu pagastos. Kaut kā sakārtot pagasta 

pārvaldnieka pienākumus un iespējas, jo griežoties ar jautājumiem pie pārvaldnieka, atbilde ir 

viena: ,,Man nav iespēju, es to nevaru atrisināt, visu nosaka Dobele.". Vērtēt pagastu centru 

sakoptību, dot iespēju, prasīt sakoptību, organizēt konkursus, varbūt pietrūkst līdzekļu? Pilsētas 

svētkiem vajadzētu atbalsoties arī pagastos- ar pasākumiem, tirdziņiem, sporta spēlēm. Atvērt 

novada mājas lapu, kur atainotas visu veikto darbu un pasākumu tāmes. Veidot un plānot arī 

pagastu attīstību novada attīstības kontekstā, jo novads nav tikai Dobeles pilsēta, arī pagastu 

iedzīvotāji maksā nodokļus novadam. 

 Lai krietni vien vairāk cienījamais Spridzāna kungs atrodas savā darba vietā Dobeles novada 

domē un ir pieejamāks novada iedzīvotājiem, mazāk "skraidot" apkārt ar priekšvēlēšanu 

kampaņu, kuru diezgan veiksmīgi izmanto mēģinot apvienot ar tiešajiem darba pienākumiem kā 

domes priekšsēdētājam. 

 Vairāk ieklausīties iedzīvotājos. 

 Mainīt attieksmi un uzlabot medicīnas pakalpojumus un to pieejamību savlaicīgi. 

 Strādāt iedzīvotāju interesēs, vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem, lai pašvaldībā strādātu zinoši 

cilvēki, nevis tikai ielikteņi(draugi, radi utt.). 

 Atteikties no dārgiem bezjēdzīgiem projektiem (Katoļu ielas izbūve) un izmantot naudu 

lietderīgāk kā piemēram kauns pilsētai par tādu STADIONU. Skolas iela kritiskā stāvoklī. 

 Ceļi, ceļi un vēlreiz ceļi! Tie nav braucami! 

 Es iesaku no jauna uzcelt kino vai teātri, ātrās ēdiena iestādes, kā McDonald, vairāku sporta 

veidu pulciņus padarīt iespējamus un vispārīgi vairāk drēbju veikalus. 

 Izvietot pa 1 Sniegavīram pie bērnu dārziem, jo bērniem tas ir lielāks prieks. Ir gadījumi, kad 

bērns darba dienā līdz pilsētas centram nemaz neaiziet, jo dzīvo un apmeklē dārziņu ne pilsētas 

centrā. 

 Vairāk ceļus labot. 

 Vēl vairāk darbavietu, vairāk naudas jaunu grāmatu iegādei bibliotēkās. 

 Katastrofālās ielas! 

 Domājiet par iedzīvotāju labklājību, nevis savām kabatām!! 

 Bezjēdzīgi. 

 Veicināt lielāku sadarbību ar biedrībām un iedzīvotājiem, plānojot jaunus projektus. Radīt 

vairāk darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Atbalstīt skolēnu darbu vasarā. Veidot 

nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Pašvaldībā pieņemt darbā vairāk jaunus, profesionālus 

darbiniekus. Lai viņi vēlētos strādāt Dobelē, paaugstināt atalgojumu, citādi kvalificēts 

darbaspēks aizplūst uz Jelgavu un Rīgu. 

 Lauku ceļu uzturēšana visos gadalaikos. 


