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DOBELES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 

Atskatoties uz 2017.gadu, varam teikt, ka Dobeles novada pašvaldībai tas ir bijis 

stabils, rosīgs un dažādiem notikumiem bagāts.  

Ir aizvadītas pašvaldību vēlēšanas, ievēlēta jauna dome. Ir dažādi viedokļi, kā 

novadam attīstīties, kādā veidā risināt jautājumus, tomēr visi deputāti kopā strādā tā, lai 

iedzīvotāji mūsu novadā justos un dzīvotu labi, domātu, kā palikt savās mājās, nevis meklētu 

darbu un izaicinājumus citur. Mēs paši spējam radīt un daudz paveikt, lai ģimenes te var 

veidoties un augt, lai būtu darba un atpūtas iespējas, lai varētu plānot nākotni.  

Aizvadītajā gadā pašvaldība ir nopietni strādājusi, lai sagatavotos intensīvai Eiropas 

Savienības (ES) fondu apguvei dažādās programmās, ieguldot ES un pašu līdzekļus. 

Neapšaubāmi, šiem darbiem būs ilglaicīga nozīme. Tie plānoti tā, lai mēs būtu efektīvāki, 

ekonomiskāki.  

Daudz ir darīts projektēšanas jomā, veiktas iepirkuma procedūras, noslēgti līgumi par 

vairākiem projektiem, kas tiks īstenoti 2018. un turpmākajos gados gan par ES fondu, gan 

pašvaldības līdzekļiem.  

Ceru, ka Latvijas simtgadi varēsim sagaidīt renovētā kultūras namā. Arī Dobeles 

Mūzikas skolas projektu plānots pabeigt 2018.gadā. Notiek skolēnu dienesta viesnīcas 

būvniecība, īstenosim Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās ēkas atjaunošanu un dabaszinātņu 

mācību centra būvniecību, kā arī Dobeles sākumskolas pārbūvi un sporta zāles būvniecību. Ir 

jau uzsākta Bīlenšteina un Katoļu ielas izbūve, tiks īstenoti Lauku un Spodrības ielas 

remontdarbi, uzsākta Uzvaras un Skolas ielas pārbūve un veikta vairāku lauku ceļu 

atjaunošana. Ir veikti priekšdarbi pils kapelas būvniecībai. Šajā vietā jau ir iebūvēts gāzes 

vads, lai kapelas ēkai nodrošinātu apkuri. Plānots veikt Bērzes upes kreisā krasta 

labiekārtošanas darbu 1.kārtu. 2018.gadā turpināsim arī darbu pie pirmsskolas izglītības 

iestādes “Zvaniņš” ēkas atjaunošanas - šajā iestādē rekonstrukcija nepieciešama vēl vienam 

korpusam, arī Aizstrautnieku “Gaismiņās” plānoti ēkas atjaunošanas darbi.  

2017.gadā, vienlaikus ar gatavošanos intensīvai ES fondu līdzekļu apguvei, tika 

nodrošinātas galvenās visa novada, tajā skaitā pagastu un pašvaldības iestāžu un uzņēmumu 

vajadzības tā finansējuma apjomā, kas pašvaldībai bija pieejams. Pašvaldība sekmīgi pildīja 

visus tai ar likumu noteiktos uzdevumus, kā arī savas iniciatīvas, pietiekošā kvalitātē un 

apjomā sniedzot pakalpojumus un uzlabojumus, kas nepieciešami novada iedzīvotājiem.  

2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, budžeta ieņēmumi novadā palielinājās par 

1 993 200 EUR jeb par 8,5%.  

Lielāko daļu - 60,39% - no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veidoja nodokļu 

ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu 

nodoklis), kas, salīdzinot ar 2016.gadu, pieauga par 8,43%. 

2017.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 

1152 EUR, kas ir par 116 EUR vairāk nekā 2016.gadā (1036 EUR). 

Kopumā 2017.gadā finanšu līdzekļi izlietoti par 9,48% vairāk nekā 2016.gadā. Šie 

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

projektu realizāciju.  

Eiropas fondu finansējums 2017.gadā sastādīja 678 438 EUR, kas ir 2,76% no 

kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2016.gadu, piesaistītais finansējums 

palielinājies par 575 611 EUR vai  sešas reizes. 

Lai nodrošinātu līdzekļu pieejamību projektu realizācijai, ir ņemti aizņēmumi Valsts 

kasē. Kopējās pašvaldības saistības 2017.gada beigās bija 8 646 874 EUR.  

Kapitālieguldījumiem - infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un 

pamatlīdzekļu iegādei - 2017.gadā tika novirzīti 14,95% no kopējiem pamatbudžeta 



Dobeles novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats  

5 

 

izdevumiem, uzturēšanas izdevumi veidoja 85,05% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā, redzam, ka lielākā daļa 

pamatbudžeta izdevumu - 56,63% - ir izlietoti izglītības funkciju nodrošināšanai. 

Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 2017.gadā bija 1110 

EUR, kas ir par 113 EUR vairāk nekā 2016.gadā (997 EUR). 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājās par 

2,93%. Speciālo budžetu veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļu fondam. 2017.gadā 889 083 EUR no speciālā budžeta izlietoti ceļu un 

ielu uzturēšanai un remontam, 74 723 EUR - atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā. 

Kā jau uzsvērts iepriekš, pašvaldības darbs ir vērsts uz to, lai iedzīvotāji mūsu novadā 

dzīvotu un justos labi, un vēlētos te palikt. 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 2018.gada 1.janvāri bija 21 324, kas ir -1,68% pret 

iepriekšējo gadu (21 688 uz 01.01.2017.). 

Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums ir bijis Penkules pagastā (-3,98%), 

Dobeles pagastā (-3,96%), Jaunbērzes (-2,66%) un Bikstu pagastā (-2,05%), savukārt 

vismazākais - Krimūnu pagastā (-0,36%) un Zebrenes pagastā (-0,43%). 2017.gadā 

iedzīvotāju skaits ir palielinājies tikai Naudītes pagastā - par 10 (1,36%). 

Analizējot kopējā iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā, secinām, ka pēdējo četru gadu 

laikā tas ir samazinājies par 1233 (-5,47%). 

Saskaņā ar Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem Dobeles novadā laika 

posmā no 2013. līdz 2016.gadam pakāpeniski samazinājās miršanas reģistru skaits - četru 

gadu periodā par 147 reģistriem. Taču 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, tas atkal pieauga 

par 38 un sasniedza 249 miršanas gadījumus. 

Lielākais dzimšanas reģistru skaits bija 2013.gadā (242), savukārt zemākais - 

2014.gadā (179). 2017.gadā Dzimtsarakstu nodaļā ir veikti 205 dzimšanas reģistri. 

(2016.gadā – 210).  

Iepriekš minētajā periodā katru gadu miršanas reģistru skaits pārsniedz dzimšanas 

reģistru skaitu. 2016.gadā negatīvā starpība starp miršanas un dzimšanas reģistriem bija 

sarukusi līdz 1, savukārt 2017.gadā tā atkal pieauga - miršanas reģistru par 44 vairāk nekā 

dzimšanas. 

Vēl viens no faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas, ir nodarbinātības 

iespējas. Pateicoties vietējo uzņēmēju aktivitātei un piesaistītajām investīcijām, kā arī valsts 

vispārējā ekonomiskā stāvokļa augšupejai, bezdarba līmenis Dobeles novadā laikā no 

2014.gada līdz 2017.gadam ir pakāpeniski samazinājies. Šajā četru gadu periodā 

visaugstākais bezdarba līmenis bija 2014.gada februārī (9,9%), savukārt viszemākais - 

2017.gadā no augusta līdz decembrim (5,2% - 5,0%). 2017.gada beigās Dobeles novadā 

bezdarba līmenis bija 5,2%, kas ir tikpat, cik gada beigās bija vidēji valstī un par 0,3 

procentpunktiem vairāk nekā Zemgalē (4,9%). 

Līdz ar bezdarba samazināšanos turpina samazināties arī kopējais sociālās palīdzības 

saņēmēju skaits, kaut gan 2017.gadā (1018 personas) tas būtiski neatšķīrās no sociālo 

palīdzību saņēmušo skaita 2016.gadā (1021 persona). Analizējot izmaiņas atsevišķos 

pabalsta veidos, jāsecina, ka vairākos saņēmēju skaits ir samazinājies, bet dažos – 

palielinājies.  

Kaut arī kopējam pabalstu saņēmēju skaitam ir tendence samazināties, 2017.gadā 

pabalstos kopā izmaksāti līdzekļi 244 095 EUR apmērā, kas ir par 13 199 EUR vairāk nekā 

2016.gadā. Tam ir dažādi iemesli.  
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Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā nosaka, ka 

sociālā palīdzība piešķirama trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām). Valstī 

noteiktais trūcīgas personas ienākumu līmenis ir 128,06 EUR mēnesī uz personu, bet 

Dobeles novada pašvaldība ir noteikusi maznodrošinātas personas ienākumu līmeni, 

pamatojoties uz ģimenes sastāvu. 2017.gadā tas bija 190 EUR ģimenēm bez nepilngadīgiem 

bērniem, 228 EUR ģimenēm ar bērniem un 266 EUR apmērā pensijas vecuma personām un 

personām ar invaliditāti, kurām nav likumiskie apgādnieki LR Civillikuma noteiktajā kārtībā. 

39,8 % no kopējās sociālās palīdzības summas sastāda dzīvokļa pabalsts - 97259 

EUR. Salīdzinot ar 2016.gadu, dzīvokļa pabalstu saņēmušo ģimeņu skaits nav palielinājies, 

bet par 2133 EUR ir pieauguši izlietotie naudas līdzekļi. Tas skaidrojams ar to, ka pašvaldība 

atbalsta ģimenes ar bērniem un dzīvokļa pabalsta apmērs mēnesī par katru bērnu ir 

palielināts par 12 EUR. 

Turklāt, lai nodrošinātu bērna vajadzībām atbilstošu vidi un sadzīves apstākļus, 

2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, par 19 883 EUR pieauga vienreizējā pabalsta apmērs.  

2017.gadā ir samazinājušies skolēnu ēdināšanai un vecākiem līdzdalības 

maksājumiem pirmsskolas izglītības iestādēs izlietotie naudas līdzekļi, jo pašvaldība ar 

2017.gadu ieviesa brīvprātīgās iniciatīvas atbalstu novada daudzbērnu ģimenēm un 

ģimenēm, kuras audzina bērnu ar īpašām vajadzībām. 

Daudzas sociālās problēmas nav atrisināmas tikai ar pabalstu piešķiršanu, tādēļ ir 

nepieciešams gan uzturēt novadā esošos sociālos pakalpojumus, gan ieviest jaunus. 

Piemēram, Dobeles novada Sociālā dienesta redzeslokā ir 213 ģimenes, kurās netiek 

pietiekami veikta bērnu audzināšana un aprūpe. Lai šīs prasmes un zināšanas attīstītu un 

pielietotu dabiskajā ģimenes dzīves vidē, 2017.gadā tika ieviests jauns sociālais pakalpojums 

- ģimenes asistents (17 ģimenēm).  

Līdz ar pašvaldības iesaisti projektā "Atver sirdi Zemgalē" ir tendence attīstīties 

sociālajiem pakalpojumiem trīs mērķa grupām: pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, 

kā arī ārpusģimenes aprūpē nodotiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm.  

Viena no svarīgākajām pašvaldības autonomajām funkcijām ir komunālās 

saimniecības pakalpojumu - ūdens un kanalizācijas, siltumapgādes, atkritumu 

apsaimniekošanas, ielu un ceļu uzturēšanas, apzaļumošanas u.c. - nodrošināšana un attīstība, 

ko veic pašvaldības kapitālsabiedrības. 

2017.gadā Dobeles novada pašvaldībai bija 100% līdzdalība septiņās radniecīgajās 

kapitālsabiedrībās. Kopējā pamatkapitāla vērtība 2017.gada 1.janvārī bija 14 345 746 EUR, 

savukārt 2017.gada 31.decembrī – 14 543 996 EUR.  

2017.gadā reģistrēts kapitāldaļu palielinājums kopsummā par 206 958 EUR, tai skaitā 

pārskata periodā un iepriekšējos periodos pārskaitītie naudas līdzekļi 204 482 EUR un 

mantiskais ieguldījums 2476 EUR vērtībā.  

Pamatojoties uz 2010.gada 13.jūlijā pieņemto Dobeles novada domes lēmumu 

Nr.181/11 par SIA "Zebrenes nami" darbības izbeigšanu, 2017.gadā tika pabeigts uzņēmuma 

likvidācijas process, un izslēgts pamatkapitāls 8 708 EUR vērtībā. 

Kā jau minēts iepriekš, 2017.gadā lielākā daļa Dobeles novada pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumu - 56,63% - tika izlietoti izglītības funkciju nodrošināšanai, jo 

izglītības pakalpojumu sniegšana ir viens no pašvaldības svarīgākajiem uzdevumiem. 

2017.gada 1.septembrī novada vispārizglītojošajās skolās mācījās 2243 izglītojamie, 

kas ir par 1,1% vairāk nekā 2016.gada 1.septembrī (2219 izglītojamie). 

Savukārt profesionālās izglītības programmās mācības uzsāka 207 izglītojamie jeb 

par 7,6 % mazāk nekā 2016.gada 1.septembrī (224). 

2017.gada 1.septembrī Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 



Dobeles novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats  

7 

 

apmeklēja 917 bērni, kas ir par 6,5% vairāk nekā iepriekšējā gadā (861 bērns 01.09.2016.). 

Visas izglītības iestādes novadā strādāja atbilstoši apstiprinātajiem perspektīvajiem 

attīstības plāniem, izpildot mērķus un uzdevumus, kas noteikti 2017.gadam. 

Pārskata gadā ir ieguldīti lieli finanšu resursi darba vides uzlabošanā, materiāli 

tehniskās bāzes un informācijas tehnoloģiju pilnveidošanā, kā arī atalgojuma nodrošināšanā 

visiem izglītības iestādēs strādājošajiem. 

No 2017.gada janvāra Izglītības un zinātnes ministrija vairs pilnībā nefinansēja 

uzturēšanas izdevumus speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē (SPII) "Valodiņa", bet 

piešķīra tikai 30% no nepieciešamajiem līdzekļiem. 2017.gadā SPII "Valodiņa" uzturēšanai 

no Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika izlietoti 141 000 EUR. 

No pašvaldības budžeta tika nodrošinātas un apmaksātas visas skolēnu aktivitātes, 

vasaras nometnes, skates un konkursi, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides kursi. 

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

Atbilstoši Dobeles novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumam Nr.22/1 no 

pusdienu maksas skolā tagad ir atbrīvoti arī visi daudzbērnu ģimeņu bērni no 7.-12. klasei 

gan vispārējā, gan profesionālajā izglītībā, kā arī bērni ar īpašām vajadzībām un pārējie viņu 

ģimenes bērni. Atbrīvoti no brokastu, pusdienu un launaga maksas ir visi šeit minēto ģimeņu 

bērni pirmsskolas izglītības iestādēs. Ja šo ģimeņu bērni apmeklē profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes, tad vecākiem nav jāmaksā arī par nodarbībām šajās skolās. 

Par budžeta līdzekļiem pašvaldība turpināja nodrošināt arī skolēnu pārvadājumus. 

2017.gadā šim mērķim kopā izlietoti 176 312 EUR. 

Ļoti būtiska loma ir izglītības infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai novadā. 

Pārskata gadā izglītības iestādēs notika plaši remontdarbi. Lielākie no tiem bija apkures 

sistēmas rekonstrukcija Penkules pamatskolā un pagasta iestādēs par 210 000 EUR; PII 

"Zvaniņš" 3.korpusa remonts par 218 000 EUR; remonts Dobeles 1. vidusskolas peldbaseina 

palīgtelpās, sporta zālē, lasītavā un klasēs par kopējo summu 50 000 EUR; Mūzikas skolas 

ārējo tīklu izbūve un 1. kārtas labiekārtošanas darbi par 153 000 EUR; Sporta skolas zāles 

remonts par 25 000 EUR; kā arī remontdarbi citās izglītības iestādēs par kopējo summu 116 

000 EUR. 

Pārskata gadā izglītības iestādēs veikti finanšu līdzekļu ieguldījumi materiālās bāzes 

un informācijas tehnoloģiju attīstībai, tai skaitā iegādāts 3D printeris, interaktīvie ekrāni, 

planšetdatori, programmatūra, licences u.c. 

Lai vairāk piesaistītu gan iedzīvotājus, gan viesus Dobeles novadam un nodrošinātu 

ļaudīm iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, pašvaldība plāno un finansē plašu kultūras, 

izglītojošo un sporta pasākumu klāstu, ko organizē un koordinē Kultūras un sporta pārvalde.  

Lielākie novada pasākumi ar atbilstošu saturu un tematiku tiek rīkoti, iezīmējot 

Latvijai raksturīgos četrus gadalaikus. Maija beigās Dobeles novadā svin Ceriņu svētkus, kas 

tiek organizēti sadarbībā ar Dārzkopības institūtu. Augustā notiek Senās pils svētki, oktobrī - 

Ābolu svētki, decembrī - Sniegavīru saiets, kas sākas ar novada centrālās egles iedegšanu. 

Dobelē kā lielo pasākumu norises vieta tiek izmantots Tirgus laukums un pilsdrupas. 

Papildus tradicionālajiem pasākumiem pārvaldes struktūrvienības veido koncertu, 

atpūtas vakaru, izrāžu, izstāžu, radošo darbnīcu un muzejpedagoģisko programmu 

piedāvājumu sadarbībā ar producentu apvienībām un citām pašvaldības iestādēm, kā arī 

aktīvi informē potenciālos novada apmeklētājus tūrisma portālos un tūrismu veicinošos 

pasākumos.  

Lielāko pasākumu organizators pašvaldībā ir Dobeles pilsētas kultūras nams 

(DPKN). Sadarbībā ar koru un deju kolektīvu virsvadītājiem DPKN organizē arī 

amatiermākslas kolektīvu skates un Dziesmu un Deju svētku starpsvētku pasākumus, kuros 

piedalās arī Auces un Tērvetes novadu kolektīvi, kā arī kolektīvi no citiem novadiem.  
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Dobeles pilsētas kultūras nams apsaimnieko un radošo darbību veic arī Amatu mājā 

un Ķestermeža estrādē, kur vasaras sezonā notiek plaši izklaides pasākumi, koncerti un 

izrādes.  

2017.gada nogalē tika uzsākta Dobeles pilsētas kultūras nama ēkas rekonstrukcija un 

bloķētas piebūves celtniecība.  

Novada pagastos iedzīvotājiem regulāri tiek piedāvāti vismaz divi kultūras vai sporta 

pasākumi mēnesī. 2017.gadā ir papildināta pagastu kultūras namu materiāli tehniskā bāze: 

iegādāti galdi Jaunbērzes, Bikstu un Krimūnu kultūras namos, jauni skatītāju krēsli Penkules 

kultūras namā, kā arī sakārtots skatuves apgaismojums Bikstu kultūras namā. Veikti 

remontdarbi Penkules un Bikstu kultūras namos, Kaķenieku kultūras un sporta centrā.  

2017.gadā Dobeles novada pašvaldība finansēja 42 pieaugušo un bērnu 

amatiermākslas kolektīvus, kuros kopā darbojās ap 720 dalībnieku. Kolektīvi tika nodrošināti 

ar mēģinājumu telpām. Saskaņā ar piešķirtajiem budžeta līdzekļiem tika iegādāti tautas tērpi, 

koncerttērpi un inventārs, kā arī finansēti koncertu braucieni.  

Ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus, aktīvu darbību iedzīvotāju izglītošanā un 

kultūras pasākumu organizēšanā veic arī Dobeles Novadpētniecības muzejs un Dobeles 

novada Centrālā bibliotēka. 

Novadpētniecības muzejā pārskata gadā palielinājies jaunieguvumu skaits, veikts 

zinātniskās pētniecības darbs. Pētījumu rezultātā ir veidotas vēsturiskās izstādes, izstrādātas 

muzejpedagoģiskās programmas, organizētas un noformētas mākslas izstādes, rakstītas 

publikācijas, izdots izglītojošs kalendārs 2018. gadam, veikti zinātniskie lasījumi. 

2017.gads muzeja darbībā īpaši iezīmējās kā gleznotājas un rakstnieces Hildas Vīkas 

gads, kuram muzejs gatavojās jau vairākus gadus iepriekš un atzīmēja ar plašu pasākumu 

klāstu visa 2017.gada garumā.  

Pārskata periodā muzejā iegādāta viena Hildas Vīkas glezna, metāla plaukti krājuma 

priekšmetiem, veikts krājuma telpas kosmētiskais remonts, izgatavota dekoratīva siena 

apmeklētāju virsdrēbju novietošanai, restaurētas un ierāmētas muzeja gleznas, nomainīti 

ugunsdzēsības aparāti, iegādāti saliekamie krēsli.  

Ar mērķi paplašināt bibliotēku pakalpojumu klāstu, uzlabot to vizuālo tēlu un 

funkcionalitāti un rezultātā piesaistīt vairāk interesentu, tika sistemātiski plānots un 

pilnveidots Dobeles novada Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku jauno tehnoloģiju un 

materiāltehniskais nodrošinājums. 2017.gadā kopējais pašvaldības līdzekļu izlietojums par 

tehnoloģijām Dobeles novada bibliotēkās bija 9,5 tūkstoši EUR. Nepieciešamā inventāra 

iegādei tika izlietoti 11,3 tūkstoši EUR. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem tika iegādāti ap 

trīs tūkstoši grāmatu eksemplāru par 19,5 tūkstošiem EUR, kā arī abonēti ap 100 preses 

izdevumu par 8,3 tūkstošiem EUR. 2017.gadā Penkules bibliotēkā tika veikts kapitālais 

remonts un ierīkota centrālā apkure. 

2017.gadā visos Dobeles novada pagastos notika sporta svētki vai pagastu svētki ar 

sporta aktivitātēm, kā arī sporta sacensības dažādos sporta veidos. 

Pārskata periodā tradicionāli tika rīkotas novada sporta spēles desmit sporta veidos: 

basketbolā, volejbolā, futbolā, dambretē, šahā, novusā, galda tenisā, orientēšanās sportā, 

pludmales volejbolā un badmintonā.  

Ievērojamu atbalstu dotāciju veidā pašvaldība sniedza handbola vīriešu un sieviešu 

komandām un sporta klubu rīkotājām tradicionālajām sacensībām. Ar pašvaldības finansiālu 

atbalstu sporta klubi un biedrības organizēja Dobeles novada atklātos čempionātus 

svarcelšanā, telpu futbolā, piemiņas turnīrus galda tenisā, šaušanā, dambretē, riteņbraukšanā 

u.c. sacensības. Sporta klubi sadarbībā ar sporta veidu federācijām mūsu novadā rīkoja arī 

Latvijas čempionātus vai to posmus motokrosā, triatlonā, šaušanā, svaru celšanā, 

riteņbraukšanā un spēka sportā.   
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Dobeles novada sporta veterāniem tika nodrošināta iespēja piedalīties Latvijas Sporta 

veterānu savienības (LSVS) 54. sporta spēlēs 10 sporta veidos.  

Pašvaldība ir noteikusi savu sporta bāzu izmantošanas bezmaksas limitus novada 

sportistu treniņu un sacensību rīkošanai, kā arī algo fiziskās sagatavotības treneri. 

2017.gadā novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas 

naudas balvas par kopējo summu 8 625 EUR. 

Pašvaldība ne tikai sniedz iespējas saviem iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo 

laiku, iesaistoties dažādos sporta, kultūras un izklaides pasākumos, bet atbilstoši Likumam 

"Par pašvaldībām" piedalās arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanā pašvaldības teritorijā gan 

šajos pasākumos, gan ikdienas dzīvē. 

Šo funkciju veic Dobeles novada pašvaldības policija sadarbībā ar pašvaldības 

uzņēmumiem un valsts iestādēm: Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, 

Valsts probācijas dienestu, tiesas izpildītājiem un citām valsts institūcijām. 

Pašvaldības policija regulāri strādā, lai novērstu likumpārkāpumus un nodrošinātu 

kontroli Dobeles novada administratīvajā teritorijā, tai skaitā Domes saistošo noteikumu 

ievērošanu. Tiek organizēti reidi alkohola lietošanas un tirdzniecības pārkāpumu novēršanā. 

Sadarbojoties ar pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu, tiek veiktas apsekošanas, 

nodrošinot sabiedrisko kārtību sociālajās istabās, uzraugot bērnu audzināšanu un skolas 

apmeklējumus sociāli nelabvēlīgajās ģimenēs.  

Pašvaldības policija sniedz regulāru atbalstu pašvaldības izglītības iestādēm, 

nodrošinot sabiedrisko kārtību skolu diskotēkās un citos pasākumos un operatīvi reaģējot uz 

dažādiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.  

Dobeles novada pašvaldība komunikācijā ar sabiedrību izmanto dažādus informācijas 

kanālus: pašvaldības informatīvo izdevumu "Dobeles Novada Ziņas", pašvaldības interneta 

portālu www.dobele.lv, sociālo tīklu Facebook, reģionālos un nacionālos masu medijus, tiek 

organizētas tikšanās ar dažādām mērķa grupām u.tml.  

Dobeles novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Latgales Reģionālo televīziju, kas 

divas līdz trīs reizes mēnesī veido video sižetus par nozīmīgākajiem notikumiem Dobeles 

novadā. Saskaņā ar līgumu sižeti tiek demonstrēti televīzijas kanālā TV24 un ir pieejami 

internetā, tai skaitā Dobeles novada pašvaldības portālā www.dobele.lv . 

Par domes un pašvaldības darbu, pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem 

noteikumiem, novadā īstenotajiem projektiem un pasākumiem iedzīvotāji var uzzināt 

pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā "Dobeles Novada Ziņas", ko interesenti saņem 

bez maksas.  

Informācija par pašvaldības darbu un aktualitātēm regulāri tiek publicēta arī 

pašvaldības portālā www.dobele.lv. Caur interneta portālu iedzīvotāji var uzdot jautājumus, 

izteikt savus ierosinājumus un viedokli. 2017.gadā šī iespēja tika izmantota 35 reizes 

(2016.gadā - 32 reizes). Mājaslapas unikālie apmeklējumi sasniedza 172 196 reizes 

(2016.gadā - 88 747 reizes). Vislielākā interese nemainīgi bija par šādām nodaļām: 

Pašvaldība, Pasākumi, Tūrisms un Iepirkumi.  

Daļa iedzīvotāju sev interesējošos jautājumus risina, nākot uz pieņemšanu pie 

pašvaldības amatpersonām vai speciālistiem, citi ar jautājumiem vēršas Apmeklētāju 

pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs. 2017.gadā pašvaldības 

elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā tika reģistrēti 4980 iesniegumi (2016. gadā – 

5629). 

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

iedzīvotāju interese par sēžu norisi nav bijusi liela. 2017.gadā domes sēdēs bija 13 

apmeklējumi (2016.gadā - 15), bet komiteju sēdēs – 24 (2016.gadā - 18). Iedzīvotāju 

intereses bija saistītas ar sev svarīgu, konkrētu jautājumu risināšanu. Domes sēžu 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
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audioieraksti tiek publiskoti pašvaldības portālā www.dobele.lv 

2017.gada nogalē pašvaldība tradicionāli organizēja tikšanos ar novada uzņēmējiem, 

kuras laikā tika apspriestas svarīgākās novada aktualitātes, uzklausītas uzņēmēju vēlmes un 

ieteikumi, kā arī sniegta informācija par Latvijas Darba devēju konfederācijas projektā 

piedāvātajām iespējām un atbalstu. 

Lai veicinātu sabiedrības aktivitāti un rosinātu nevalstiskās organizācijas realizēt 

plašākam sabiedrības lokam aktuālus projektus, katru gadu pašvaldības budžetā tiek iedalīti 

līdzekļi dažādām biedrību iniciatīvām, dodot tām iespēju konkursa kārtībā pretendēt uz 

pašvaldības finansiālo atbalstu. 2017.gadā pašvaldība atbalstīja pavisam 115 projektus par 

kopējo summu 70 572 EUR: sociālajā jomā (24), kultūras (37), sporta (33), bērnu vasaras 

nometņu rīkošanā (9), jauniešu un jaunatnes biedrību projektus (9), nometnes talantīgiem 

skolēniem (3).  

Saskaņā ar Dobeles novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr. 231/11 "Par 

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu izstrādi", 2016.gadā 

tika uzsākta un 2017.gadā pabeigta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.  

Teritorijas plānojums ar grozījumiem tika apstiprināts ar Dobeles novada domes 

2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.187/9 "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. 

gadam grozījumu un Vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles novada domes saistošo 

noteikumu Nr.3 "Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”. 

Pārskata periodā attīstības programmas investīciju plāns tika aktualizēts vienu reizi – 

ar Dobeles novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu Nr. 14/1 "Par Dobeles novada 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu". 

2017.gadā tika veikta pirmā iedzīvotāju aptauja Dobeles novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam darbības periodā. Kopējais respondentu skaits bija 360, kas 

ir 1,65% no kopējā novada iedzīvotāju skaita 2017.gada sākumā. 

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. 

 

 

 

 

Dobeles novada domes priekšsēdētājs     Andrejs Spridzāns 

http://www.dobele.lv/
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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 21 324 (uz 

01.01.2018.). 

1.tabula 

Iedzīvotāju skaits Dobeles novadā 2014.-2017.gads 

Administratīvā 

vienība 

01.01.2015. 01.01.2016. 01.01.2017. 01.01.2018. 

Skaits Skaits 

izmaiņas 

% pret 

2015.gadu Skaits 

izmaiņas 

% pret 

2016.gadu Skaits 

izmaiņas 

% pret 

2017.gadu 

Dobeles pils. 10348 10113 -2.27 9868 -2.42 9702 -1.68 

Annenieku pag. 967 942 -2.59 922 -2.12 908 -1.52 

Auru pag. 3210 3184 -0.81 3127 -1.79 3085 -1.34 

Bērzes pag. 1878 1847 -1.65 1806 -2.22 1774 -1.77 

Bikstu pag. 947 943 -0.42 925 -1.91 906 -2.05 

Dobeles pag. 825 835 1.21 834 -0.12 801 -3.96 

Jaunbērzes pag. 1034 1015 -1.84 978 -3.65 952 -2.66 

Krimūnu pag. 1141 1134 -0.61 1122 -1.06 1118 -0.36 

 Naudītes pag. 761 753 -1.05 738 -1.99 748 1.36 

Penkules pag. 941 925 -1.70 905 -2.16 869 -3.98 

Zebrenes pag. 505 482 -4.55 463 -3.94 461 -0.43 

Dobeles novads 22557 22173 -1.70 21688 -2.19 21324 -1.68 

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 2017.gadā (-1,68%). 2017.gadā tikai 

Naudītes pagastā ir palielinājies iedzīvotāju skaits par 10 (1,36%). Vismazākais iedzīvotāju 

skaita samazinājums pārskata gadā ir bijis Krimūnu pagastā (-0,36%) un Zebrenes pagastā (-

0,43%), savukārt vislielākais - Penkules pagastā (-3,98%), Dobeles pagastā (-3,96%), 

Jaunbērzes (-2,66%) un Bikstu pagastā (-2,05%).  

Analizējot iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā, secinām, ka pēdējo četru gadu laikā 

tas ir samazinājies par 1233 jeb -5,47%.  

1.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra 

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

periodā no 2014.gada līdz 2017.gadam ir samazinājies iedzīvotāju skaits darbaspējas 

vecumā (par 0,64 procentpunktiem). Četru gadu periodā iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas 

vecumam kopumā ir palielinājies par 0,56 procentpunktiem, pēc darbaspējas vecuma 

palielinājies par 0,08 procentpunktiem. Salīdzinot datus par pēdējiem diviem gadiem 

redzams, ka tie ir bijuši ar pozitīvu tendenci – ir palielinājies iedzīvotāju skaits līdz 

darbaspējas vecumam (0,12 procentpunkti), darbaspējas vecumā (0,13 procentpunkti) un 

iedzīvotāju skaits pēc darbaspējas vecuma samazinājies par 0,25 procentpunktiem. 

 
2.att. Iedzīvotāju vecuma struktūras (%) dinamika Dobeles novadā no 2014.-2017.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 2014.līdz 2017.gadam palielinās. 2014.gadā 

novadā demogrāfiskās slodzes rādītājs bija 529, četru gadu periodā tas ir palielinājies līdz 

544 (2017.gadā). Salīdzinot pārskata periodu ar 2016.gadu demogrāfiskās slodzes rādītājs ir 

nedaudz uzlabojies, attiecīti 2016.gadā 547 un 2017.gadā 544. 

1.3. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Valstī kopumā dzīvo 60,19% latviešu. 2017.gada laikā Dobeles novadā ir 

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

iedzīvotāju īpatsvars (74,56%). 
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3.att. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
Avots: PMLP 

1.4. Nodarbinātība 

Bezdarba līmenis Dobeles novadā laikā no 2014.gada līdz 2017.gadam ir pakāpeniski 

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

2014.gada janvārī (9,8%) un februārī (9,9%). Ar katru gadu valstī uzlabojoties 

ekonomiskajai situācijai, samazinās arī bezdarba līmenis. Novadā viszemākais bezdarba 

līmenis ir bijis 2017.gadā periodā no augusta līdz decembrim.   

 2017.gada beigās novadā bezdarba līmenis bija 5,2%, kas ir tik pat, cik gada beigās 

vidēji valstī un par 0,3 procentpunktiem vairāk nekā Zemgalē (4,9%).  

 
4.att. Bezdarba līmenis Dobeles novadā, % (2014.-2017.gads) 
Avots: NVA 

 

Salīdzinot bezdarba līmeni novadā uz 2014.gada 31.decembri un 2017.gada 

31.decembri, redzams, ka rādītājs ir samazinājies par 3,3 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. 2017.gada 3.jūnijā 

notika pašvaldību vēlēšanas. Dobeles novada domē ievēlēti 17 deputāti, kuri pārstāv trīs 

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

Guntis Safranovičs Domes priekšsēdētāja vietnieks 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) 

Agita Jansone Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Edīte Kaufmane Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Baiba Lucaua-Makalistere Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Normunds Smiltnieks Domes deputāts Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Ivars Cimermanis Domes deputāts Vienotība (V) 

Edgars Laimiņš Domes deputāts Vienotība (V) 

Kaspars Ļaksa Domes deputāts Vienotība (V) 

Sanita Olševska Domes deputāte 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) 

Ainārs Meiers Domes deputāts Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - 

"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK 

(VL -TB/LNNK) 

Inita Neimane Domes deputāts Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - 

"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK 

(VL -TB/LNNK) 

http://www.dobele.lv/
mailto:apic@dobele.lv
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Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās novada domē tika pārstāvētas četras politiskās 

partijas – Zaļo un Zemnieku savienība, Vienotība, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - 

"Tēvzemei un brīvībai" un Saskaņas centrs. 

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. 

2017.gadā ir notikušas 15 domes sēdes, kurās pieņemti 346 lēmumi. 

Dobeles novada domē darbojas četras pastāvīgas komitejas: 

1) Finanšu un budžeta komiteja, 

2) Sociālā komiteja, 

3) Tautsaimniecības un attīstības komiteja, 

4) Izglītības, kultūras un sporta komiteja. 

2.tabula 

Novada domes pastāvīgo komiteju sastāvs 

Komiteja Līdz 2017. gada pašvaldību 

vēlēšanām 

Pēc 2017. gada pašvaldību 

vēlēšanām 

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. 

Priekšsēdētājs Andrejs 

Spridzāns. 

Priekšsēdētāja vietnieks Guntis 

Safranovičs. 

Komitejas locekļi: Viktors 

Eihmanis, Aldis Cīrulis, 

Kaspars Ļaksa, Edgars Laimiņš, 

 Edgars Gaigalis, Imants 

Auders, Normunds Smiltnieks. 

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 

Priekšsēdētājs Viktors 

Eihmanis, 

priekšsēdētāja vietnieks Edgars 

Laimiņš, 

komitejas locekļi: Edīte 

Kaufmane, Andrejs Spridzāns, 

Aldis Cīrulis, Ivars 

Cimermanis, Imants 

Auders, Ainārs Meiers 

Sociālā komiteja Priekšsēdētājs Kaspars Ļaksa, 

priekšsēdētāja vietnieks Edgars 

Gaigalis, 

komitejas locekļi: Viesturs 

Reinfelds, Guntis Safranovičs, 

Sarmīte Dude, Sarmīte Lucaua, 

Agita Jansone 

Priekšsēdētāja Baiba Lucaua-

Makalistere, 

priekšsēdētāja vietnieks 

Kaspars Ļaksa, 

komitejas locekļi: Sarmīte 

Dude,  Agita Jansone, Inita 

Neimane, Sanita Olševska, 

Normunds Smiltnieks 

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 

Priekšsēdētājs Guntis 

Safranovičs, 

priekšsēdētāja vietnieks  Edgars 

Gaigalis, 

komitejas locekļi: Ivars 

Cimermanis, Edīte Kaufmane, 

Sarmīte Dude, Agita Jansone, 

Inita Neimane, Sanita Olševska 

Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs, ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 
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2.2. Pašvaldības administrācijas personāls 

2017.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 – 8,6%, 

 augstākā izglītība – 45,4%, 

 vidējā speciālā – 18,4%, 

 vispārējā vidējā – 27,6%.  

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.. 2017.gadā pašvaldības 

elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā: reģistrēti: 

 2017.gads 2016.gads 

Reģistrēti iesniegumi,  
                                      t. sk. fizisko personu 

                                               juridisko personu 

4960 
2034 

2946 

5629 
2304 

3325 

Nosūtīti dokumenti 4078 3511 

Izsniegtas pašvaldības izdotās izziņas 473 595 

Izsniegtas izziņas par deklarēto dzīvesvietu 469 465 

 

 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. 2017.gadā šī iespēja tika izmantota tikai 35 reizes 
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(2016.gadā 32 reizes). Mājas lapas unikālie apmeklējumi sasniedza 172 196 reizes 

(2016.gadā 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. 2017.gadā domes sēdēs bija 13 apmeklējumi (2016.gadā 

15), bet komiteju sēdēs – 24 (2016.gadā - 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, šogad uz tikšanos ar uzņēmējiem bija ieradusies Latvijas Darba devēju 

konfederācijas projekta Zemgales koordinatore Zanda Lamba, kas iepazīstināja uzņēmējus ar 

projektā piedāvātajām iespējām un atbalstu. 

Nevalstiskās organizācijas biedri aktīvi rakstīja projektu pieteikumus un pretendēja 

uz pašvaldības finansiālo atbalstu, lai realizētu plašākam sabiedrības lokam aktuālus 

projektus. 2017.gadā pašvaldība atbalstīja 115 projektus šādās jomās: sociālajā (24), kultūrā 

(37), sportā (33), bērnu vasaras nometņu rīkošanā (9), jauniešu un jaunatnes biedrību 

projektiem (9), 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”, “Diena” 

un Latvijas televīzijā. 

2.4. Dobeles novada Izglītības pārvaldes darbība 2017.gadā 

Dobeles novada Izglītības pārvalde (turpmāk tekstā Pārvalde) 2017.gadā strādāja 

atbilstoši Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030. gadam noteiktajiem 

ilgtspējīgas attīstības principiem, kuri paredz nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un 

daudzpusīgu izglītības piedāvājumu, modernizējot un attīstot izglītības iestāžu infrastruktūru 

un materiāli tehnisko bāzi. 

Pašvaldība ir ieinteresēta izglītības attīstībā, 2017.gadā ir ieguldīti lieli finanšu 

resursi darba vides uzlabošanā, materiāli tehniskās bāzes un informācijas tehnoloģiju 

pilnveidošanā, kā arī atalgojuma nodrošināšanā visiem izglītības iestādēs strādājošajiem. 

Pārskata gadā 38,2% no kopējiem novada finanšu resursiem izmantoti tieši izglītības 

funkciju nodrošināšanai. 2.pielikumā aplūkojams pašvaldības finansējums novada izglītības 

iestādēm 2017.gadā. 

No 2017.gada janvāra Izglītības un zinātnes ministrija vairs pilnībā nefinansēja 

uzturēšanas izdevumus SPII "Valodiņa", bet deva tikai 30% no nepieciešamajiem 

līdzekļiem. 2017.gadā SPII "Valodiņa" uzturēšanai no budžeta līdzekļiem iztērēti 141 000 

EUR. 

Pārskata gadā notika plaši remontdarbi izglītības iestādēs, lielākie no tiem: 

• apkures sistēmas rekonstrukcija Penkules pamatskolai un pagasta iestādēm par 210 

000 EUR; 

• PII "Zvaniņš" 3.korpusa remonts par 218 000 EUR; 

• remonts Dobeles 1. vidusskolas peldbaseina palīgtelpās, sporta zālē, lasītavā un 

klasēs par kopējo summu 50 000 EUR; 

• Mūzikas skolas ārējo tīklu izbūve un 1. kārtas labiekārtošanas darbi par 153 000 

EUR; 

• Sporta skolas zāles remonts par 25 000 EUR; 

• remontdarbi citās izglītības iestādēs par kopējo summu 116 000 EUR. 
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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.  

Pārskata gadā izglītības iestādēs veikti finanšu līdzekļu ieguldījumi materiālās bāzes 

un tehnoloģiju attīstībai. Iegādāts 3D printeris un interaktīvie ekrāni Dobeles Amatniecības 

un vispārizglītojošā vidusskolā (turpmāk tekstā DAVV) datortehniķu apmācības 

uzlabošanai, planšetdatori Dobeles 1.vidusskolā. Izglītības iestāžu vajadzībām tika nomātas 

297 jaunākās Microsoft Windows 10 un MS Office 2016 licences. Visi skolu skolotāji un 

skolēni var izmantot MS Office 365 nomas licences uz 1 gadu bez maksas. Lai uzlabotu datu 

drošību, izmantotas Eset Endpoint u.c. antivīrusu programmatūras datu aizsardzībai skolu un 

pirmsskolas izglītības iestāžu datortīklos. DAVV, Dobeles Valsts ģimnāzijas (turpmāk 

tekstā DVĢ) un Dobeles sākumskolas serveros tiek izmantota licencēta Windows Server 

2012 programmatūra. Tika nomāts pieslēgums mājas lapai www.uzdevumi.lv, lai būtu 

iespēja papildus apgūt zināšanas un izmantotu plašāku uzdevumu loku.  

DVĢ mācību darba operatīvai novērtēšanai izmantoja "Edurio" aptauju rīku, vairāki 

skolotāji kursos apguva "Edurio" izmantošanu skolēnu un viņu darbu izvērtēšanai un 

apguves līmeņa analīzei. 

Pārvalde strādā, sniedzot atbalstu skolvadībā, metodiskajā darbā, pirmsskolas 

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

koordinējot skolēnu pārvadājumus. 

Atbilstoši Dobeles novada domes lēmumam ar 2017.gada 1.februāri novada 

daudzbērnu ģimeņu bērniem visās izglītības iestādēs pašvaldība apmaksāja brīvpusdienas. 

Tās saņēma 230 skolēni skolās un 176 bērni pirmsskolas iestādēs par kopējo summu 40 000 

EUR. 

176 312 EUR izlietoti saistībā ar skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu 17 dažādos 

maršrutos. Pašvaldības teritorijā skolēnu pārvadāšanai pārsvarā tika izmantoti četri, speciāli 

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

pamatskolas. Ceturtais autobuss piesaistīts Dobeles Sporta skolai un nodrošina izbraukumus 

uz dažādām sacensībām. Tā kā pārvadājumus nodrošināja SIA "Dobeles autobusu parks", 

tad nepieciešamības gadījumā, papildus pārvadājumiem, tika izmantoti arī autobusu parka 

autobusi. Ikdienā skolēni tika vadāti arī maršrutos Dobele – Naudīte, Dobele – Bērzupe, 

Dobele – Auri – Krimūnas – 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 pašvaldības apmaksātu e-talonu. Pārskata periodā e-talonus lietoja 

583 skolēni. 

Pašvaldības izdevumi izglītībai ir palielinājušies arī sakarā ar minimālās darba algas 

paaugstināšanu un likmes paaugstināšanu PII skolotājiem. No pašvaldības budžeta ir 

nodrošinātas un tiek apmaksātas visas skolēnu aktivitātes, vasaras nometnes, skates un 

konkursi, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides kursi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzdevumi.lv/
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3.tabula 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes padotībā darbojošās struktūrvienības 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Skolēnu/ 

audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2015. 

Skolēnu/ 

audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2016. 

Skolēnu/ 

audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2017. 

Vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes 
1. Annenieku pamatskola 74 69 64 

2. Bikstu pamatskola 79 85 81 

3. Bērzupes speciālā internātpamatskola 63 73 80 

4. Dobeles Kristīgā pamatskola 227 214 209 

5. Dobeles sākumskola (1.-4.kl.) 138 157 132 

6. Dobeles 1.vidusskola 758 761 790 

7. Dobeles Valsts ģimnāzija 344 349 378 

8. Dobeles amatniecības un vispārizglītojoša 

vidusskola, 
vispārējā/profesionālā 163/247 160/224 

 

 

147/207 

9. Gardenes pamatskola 177 162 167 

10. Krimūnu sākumskola (1.-6.kl.) 83 73 66 

11. Lejasstrazdu sākumskola  
(1.-6.kl.) 67 70 

73 

12. Mežinieku pamatskola 97 102 98 

13. Penkules pamatskola 118 105 116 

Pirmsskolas izglītības iestādes 
1. Auru PII "Auriņš" 48 54 60 

2. Annenieku PII "Riekstiņš" 82 80 93 

3. Dobeles PII "Jāņtārpiņš" 173 183 185 

4. Dobeles PII "Spodrītis" 188 198 212 

5. Dobeles PII "Zvaniņš" 210 205 221 

6. Dobeles speciālā PII "Valodiņa" 56 52 57 

7. Jaunbērzes PII "Minkuparks" 75 77 89 

8. PII "Naudīte" (likvidēta 01.06.2017.) 11 12 - 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes 
1. Dobeles Mākslas skola 114 111 108 

2. Dobeles Mūzikas skola 214 221 213 

3. Dobeles Sporta skola 433 433 385 

4. Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības 

centrs (interešu izglītība) - - 57 

 

3.tabulā 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. Sakarā ar pašvaldības atbalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas 

pabalstiem pirmsskolas izglītības iestādēs par 6,5% pieaudzis bērnu skaits. 

Izvērsts izglītojamo skaits sadalījumā pa skolām un apgūstamajām izglītības 

programmām aplūkojams tabulā Nr.4. 
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4.tabula 

Kopsavilkums par izglītojamajiem 01.09.2017. 

 
2017.gada 1.septembrī novada vispārizglītojošajās skolu klasēs mācījās 2243 

izglītojamie, kas ir par 1,1% vairāk nekā 2016.gada 1.septembrī (2219 izglītojamie). 
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Vispār

izglīto
Vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes

1 Annenieku pamatskola 0 0 0 0 64 0 0 0 64 57 92.8%

2 Bikstu pamatskola 0 0 11 0 63 6 0 0 80 54 94.1%

3
Bērzupes speciālā 

internātpamatskola
0 0 0 7 0 73 0 0 80 31 109.6%

4
Dobeles Kristīgā 

pamatskola
0 0 0 0 172 37 0 0 209 101 97.7%

5 Dobeles sākumskola 0 0 0 0 132 0 0 0 132 101 84.1%

6 Dobeles 1.vidusskola 0 0 0 0 736 0 54 0 790 254 103.8%

7 Dobeles Valsts 

ģimnāzija
0 0 0 0 179 0 199 0 378 0 108.3%

8

Dobeles Amatniecības 

un vispārizglītojošā 

vidusskola

0 0 0 0 31 0 116 207 354 88 92.2%

9 Gardenes pamatskola 36 0 22 0 109 0 0 0 167 70 103.1%

10 Krimūnu sākumskola 26 0 14 0 26 0 0 0 66 22 90.4%

11
Lejasstrazdu 

sākumskola 
9 0 10 0 47 7 0 0 73 29 104.3%

12 Mežinieku pamatskola 0 0 0 0 91 7 0 0 98 59 96.1%

13 Penkules pamatskola 9 0 13 0 86 8 0 0 116 86 110.5%

Kopā skolās 80 0 70 7 1736 138 369 207 2607 952 100.1%

Pirmss

kolas 
Pirmsskolas izglītības iestādes

1 Auru PII „Auriņš” 40 0 20 0 0 0 0 0 60 0 111.1%

2
Annenieku PII 

„Riekstiņš”
61 0 32 0 0 0 0 0 93 0 116.3%

3
Dobeles PII 

„Jāņtārpiņš”
124 1 59 1 0 0 0 0 185 0 101.1%

4 Dobeles PII „Spodrītis” 137 0 75 0 0 0 0 0 212 0 107.1%

5 Dobeles PII „Zvaniņš” 143 0 78 0 0 0 0 0 221 0 107.8%

6
Dobeles speciālā PII 

„Valodiņa”
0 17 0 40 0 0 0 0 57 0 109.6%

7
Jaunbērzes PII 

„Minkuparks”
62 0 27 0 0 0 0 0 89 0 115.6%

8
PII „Naudīte” 

likvidēta 01.06.2017
- - - - - - - - - - -

Kopā PII 567 18 291 41 0 0 0 0 917 0 106.5%

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādesProfesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes

1 Dobeles Mākslas skola 108 42 97.3%

2 Dobeles Mūzikas skola 213 50 96.4%

3 Dobeles Sporta skola 386 61 97.7%

4

Dobeles Jaunatnes 

iniciatīvu un veselības 

centrs ( no 01.10.2017.)

0 57 -

Kopā profesionālās  ievirzes izglītības iestādēs 707 210 97.2%

Izglītības iestādes 

nosaukums

Nr.p.

k.

Skolēnu/audzēkņu skaits uz 01.09.2017.
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2017.gada 1.septembrī Dobeles novada PII apmeklēja 917 bērni, kas ir par 6,5% 

vairāk nekā iepriekšējā gadā (861 bērns 01.09.2016.). 

Skolās 5-6 gadīgo pirmsskolas programmu apguva 77 bērni (2016.gadā - 77 bērni).  

PII obligāto 5-6 gadīgo programmu apguva 322 bērni, kas ir par 8,4% vairāk  nekā 

2016.gada 1.septembrī (297 bērni).  

Jaunākajās (<5 g. v.) pirmsskolas grupās skolās mācījās 80 bērni jeb par 4,8% mazāk 

nekā 01.09.2016. (84 bērni), bet pirmsskolas izglītības iestādēs 585 bērni, kas ir par 3,2 % 

vairāk nekā 01.09.2016 (567 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. Kopumā speciālās izglītības programmas skolās 

apgūst 138 bērni ar īpašām vajadzībām jeb 6,2% no kopējā skolēnu skaita, pirmsskolas 

grupiņās speciālās izglītības programmas apguva 9 bērni  ar īpašām vajadzībām jeb 0,8 % no 

visiem bērniem. 

Dobeles SPII "Valodiņa" 57 bērni apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu 

bērniem ar valodas traucējumiem. 

Profesionālajās izglītības programmās mācības uzsāka 207 izglītojamie jeb par 7,6 % 

mazāk nekā 2016.gada 1.septembrī (224). 

Visu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu 2016./2017. mācību gada 

rezultāti aplūkojami 3. pielikumā. 

Pārvalde kopā ar novada izglītības iestādēm 2017.gadā ir iesaistījusies un koordinē 

aktivitātes trijos ESF projektos.  

 Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, tādējādi uzlabojot izglītojamo 

kompetences un mācību sasniegumus, Pārvalde īsteno Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu 

Nr.8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Projektā ir 

iesaistījušās piecas izglītības iestādes: Dobeles 1.vidusskola, Mežinieku pamatskola, Kristīgā 

pamatskola, Gardenes pamatskola un Lejasstrazdu sākumskola. Projekta īstenošanas laiks – 

2017.gada 1.janvāris – 2021.gada 31.maijs. Projekta galvenās darbības: 

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 

2. Ilgtspējīgu individuālas pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura 

apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā. 

Projektā iesaistītajās skolās divu mācību gadu laikā 1.-9. klašu izglītojamajiem tiks 

realizēti dažādi mācību satura un ārpusstundu pasākumi. Mācību satura apguvei: praktiskās 

nodarbības matemātikā, dabaszinībās, latviešu valodā, pedagoga palīga individuālās 

nodarbības, radošās darbnīcas, nodarbību cikli dabā u.c.. Ārpusstundu pasākumi: teātru, 

muzeju apmeklējumi, nometnes, tehniskās jaunrades dienas, festivāli, konkursi, interešu 

izglītības pulciņi u.c.. Projekta ietvarā notiks pedagogu profesionālā pilnveide par 

individuālā atbalsta sniegšanu skolēniem. 

 Sākot ar 2017./2018. mācību gadu Pārvalde un septiņas novada izglītības iestādes: 

Dobeles 1.vidusskola, Gardenes pamatskola, Bikstu pamatskola, Dobeles Kristīgā 

pamatskola, Mežinieku pamatskola, Penkules pamatskola un DAVV iesaistījušās Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta īstenotajā ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai" – "PuMPuRS", lai mazinātu to bērnu un jauniešu 

skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek veikti daudzveidīgi 

atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas 

palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties. Projekta mērķgrupa ir skolēni no 5.līdz 

12.klasei. 
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 Lai nodrošinātu karjeras vadības prasmju apguvi skolās, veidotu izpratni un 

informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm un motivētu izglītojamos izvēlēties 

profesiju un nodarbinātību atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus 

piedāvājumam un vajadzībām Pārvalde uzsāka īstenot ESF atbalstīto projektu Nr. 

8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs". 2017.gada 

martā sadarbībā ar DJIVC karjeras konsultanti darbu uzsāka 2 pedagogi karjeras konsultanti, 

kuri īsteno karjeras izglītības programmas izmēģinājuma skolās: DVĢ, Dobeles Kristīgā 

pamatskolā un Gardenes pamatskolā, bet no septembra, pievienojoties vēl 2 pedagogiem 

karjeras konsultantiem, projektā darbojas arī Dobeles 1.vidusskola, Annenieku, Bikstu, 

Mežinieku un Penkules pamatskola. Līdz ar to karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiek 

īstenoti visiem novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. 

Lai veicinātu  izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu un 

sniegtu atbalstu izglītojamajiem, Pārvalde organizēja skolotāju tālākizglītības kursus, 

organizēja karjeras dienu 9., 11. un 12.klašu skolēniem, kuru apmeklēja 453 novada skolēni. 

Pārvalde vada un koordinē skolotāju metodisko darbu, izglītošanos, organizē kursus 

kvalifikācijas celšanai, licencē interešu izglītības programmas un organizē dažādus 

patriotiskās audzināšanas pasākumus, starpnovadu mācību olimpiādes pasākumus sporta un 

interešu izglītībā, uz līguma pamata iesaistot arī Auces un Tērvetes novadu skolotājus un 

izglītojamos. 

Novadā darbojās 20 starpnovadu mācību priekšmetu metodiskās apvienības (MA). MA 

vadītāji organizējuši 45 apvienības sanāksmes un pieredzes apmaiņas braucienus. Ar 

pašvaldības finansējumu noorganizēti 15 profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi par 

tēmām, kas saistītas ar atsevišķu mācību priekšmetu specifiku, piem., vokālās metodikas 

apguve, patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveide valodu apguvē u.c., kā arī kursi, kas 

paredzēti visiem pedagogiem par tēmām: prāta noslēpumi- neiroizglītības pedagoģiskie 

risinājumi mācīšanas un audzināšanas darbā, dažādu mācību metožu un metodisko 

paņēmienu izmantošanas iespējas audzināšanas procesā, bērnu emocionālā audzināšana, 

darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, izglītojamo uzvedības korekcijas 

iespējas un līdzekļi, novitātes mācību priekšmeta saturā un praktisko darbu veikšanā u.c. 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu īstenošana uzsākta DVĢ, kur 

apmācību kursus pabeiguši un  sertifikātus saņēmuši 137 pedagogi. 

Lai uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus, izstrādāti novada diagnosticējošie darbi 

1.klasei, 5.klasei angļu valodā un 7.klasei informātikā. Pārvalde organizēja skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kurā piedalījās 13 dalībnieki, no tiem 9 piedalījās 

Zemgales reģiona posmā un 4 skolēni tika izvirzīti  uz valsts posmu.  

Pārvalde sadarbībā ar novada mācību priekšmetu MA organizēja 14 valsts mācību 

priekšmetu olimpiāžu II posmus, kā arī rīkoja 12 starpnovadu olimpiādes un 5 izzinošus 

konkursus ("Prāta banka", "Pazīsti savu organismu", "Rādi, ko tu vari!", "Gudrs. Vēl 

gudrāks", "Vafeļu inženieris"). Mācību priekšmetu olimpiādēs novada posmā kopskaitā 

piedalījās 633 skolēni. Zemgales reģiona un valsts posma olimpiādēs un skolēnu zinātniski 

pētnieciskajās konferencēs, iegūstot 43 godalgotas vietas vai atzinības. 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 3 izglītojošās diennakts nometnes: "Dabaszinības 

Apšuciemā" – 8.-10.klašu skolēniem, "Radošā nometne" – 4.-5.klašu skolēniem un nometne 

"Asini prātu" 5.un 6.klašu skolēniem Apšuciemā.  

Pašvaldība nodrošināja iespēju novada skolu talantīgajiem skolēniem papildus 

apmeklēt nodarbības Mazās matemātikas un ķīmijas skolās Dobeles Valsts ģimnāzijā. 

Visas  izglītības iestādes novadā strādāja atbilstoši  apstiprinātajiem perspektīvajiem 

attīstības plāniem, izpildot mērķus un uzdevumus, kas noteikti 2017.gadam. 
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Izglītības pārvaldes organizētajos kursos un semināros skolu, PII un profesionālās 

ievirzes skolu vadītājiem un pedagogiem tika nodrošināta profesionālās kompetences 

paaugstināšana.  

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām ir integrēti visās novada izglītības iestādēs. 

Skolēni, kuriem ir vieglāki attīstības traucējumi ir integrēti vispārējās izglītības klasēs, mācās 

kopā ar pārējiem skolēniem, saņemot viņiem piemērotus atbalsta pasākumus. Skolēni atrodas 

izglītības iestāžu atbalsta personāla uzraudzībā. Skolēni ar smagākiem attīstības 

traucējumiem apgūst speciālās izglītības programmas. Atbalsta personāla metodiskās 

apvienības sanāksmēs tika runāts par: individuālo izglītības plānu izstrādi, bērnu tiesību 

ievērošanu, starpinstitūciju sadarbību, atbalsta komandas darbu skolā, iekļaujošo izglītību. 

Notika profesionālās pilnveides kursi "Skolēns ar mācīšanās traucējumiem  un garīgās 

attīstības traucējumiem izglītības iestādē". 

2017.gada decembrī pirmsskolas skolotāji uzsāka apgūt profesionālās pilnveides 

programmu "Pozitīva uzvedība pirmsskolā", lai visa mācību gada garumā praktiski ieviestu 

darbā jaunas un efektīvas bērnu disciplinēšanas metodes.  

No 2017.gada marta Dobeles novada PII "Zvaniņš" piedalās ESF projekta 

Nr.8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" pirmsskolas mācību satura 

aprobācijā. 

Interešu izglītības mērķis ir radīt iespējas bērnu un jauniešu personības vispusīgai un 

harmoniskai attīstībai un tā sekmē formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju 

papildināšanu, talanta izkopšanu, pašattīstību, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras 

plānošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju.  

Katrā izglītības iestādē darbojas vairāki interešu izglītības pulciņi. Ārpus pilsētas, 

mazajās lauku skolās interešu izglītības pulciņu klāsts ir plašs, lai skolēniem būtu iespējas 

darboties pēc mācību procesa. Pulciņu dalībnieki piedalījušies dažāda veida konkursos, 

skatēs un festivālos gan novada, gan valsts mērogā.  

2017.gada 3.martā Ķekavā notika Zemgales reģiona vokālās mūzikas konkurss 

"Balsis 2017", kurā DVĢ vokālais ansamblis "Vēja spārni" ieguva I pakāpi (40,36 punkti), 

DVĢ meiteņu vokālais ansamblis "Rota" - II pakāpi (39,9 punkti), Dobeles 1. vidusskolas 

vokālais ansamblis "Kopā" - II pakāpi (37,86 punkti). 

2017.gada 26.aprīlī DVĢ jauktais koris "Sadziedis" piedalījās Kurzemes reģiona 

koru konkursā un ieguva I pakāpes diplomu (43,17 punkti) (diriģents Raimonds Bulmers, 

kormeistare Sandra Bulmere). 

2017.gada 20.maijā Valmieras pilsētas estrādē notika III Latvijas skolu jaukto koru 

salidojuma koncerts "Kalniem pāri". Tajā piedalījās 64 kori ar 2600 dziedātājiem no Latvijas 

novadiem un pilsētām. Viņu vidū arī DVĢ jauktais koris "Sadziedis" kopā ar diriģentu 

Raimondu Bulmeru. 

2017.gada 1., 2.jūnijā Bauskā notika 5. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un 

mūzikas festivāls "Toņi un pustoņi". Festivāla laikā tika atklāta interešu izglītības vizuālās 

un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde "Latvijas toņi un pustoņi",  

kurā bērnu un jauniešu redzējumā vairāk nekā 300 darbos varēja aplūkot Vidzemei, Latgalei, 

Kurzemei, Zemgalei un Rīgai raksturīgās krāsas, ornamentus, zīmes un noskaņas. Pasākumā 

piedalījās Dobeles Mākslas skolas, Dobeles sākumskolas un Mežinieku pamatskolas jaunie 

mākslinieki. 

2017.gada 3.jūnijā Kuldīgā notika tautas deju kolektīvu festivāls "Latvju bērni danci 

veda", kurā Dobeles novadu pārstāvēja 7 deju kolektīvi. 

Visa mācību gada garumā tautas deju kolektīvi organizēja kopīgus koncertus, 

festivālus, kopmēģinājumus, kuros pulcējās cits pie cita. Tie notikuši DVĢ, Penkules 

pamatskolā, Augstkalnes vidusskolā, Gardenes pamatskolā, kā arī DVĢ 7.–9.klašu tautas 
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deju kolektīvs "Vērdiņš" piedalījies Latvijas mēroga pasākumā "Lecam pa jaunam, lecam pa 

vecam". 

2.5. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbība 

2017.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, 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). 2017.gadā 277 

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 – 205, facebook.com – 391, salīdzinot ar 2016. 

gadu sekotāju skaitu ir pieaudzis dubultā. 

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

kas parādās informatīvajā displejā. Informatīvajā displejā reklāmu par piedāvātajiem 

pakalpojumiem/produktiem/pasākumiem var ievietot jebkurš uzņēmums vai iestāde, iepriekš 

sazinoties ar informācijas speciālistu. 

Apmācība 

Dobeles PIUAC speciālisti 2017.gadā izstrādāja vai pilnveidoja 48 neformālās 

izglītības programmas un 1 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu. 

Jebkuram interesentam bez maksas pieejamas divas tālmācības programmas "Vietējie 

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

2017.gadā kopā īstenoti kursi un semināri 1225 dalībniekiem 24 240 cilvēkstundu 

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

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kursu dalībnieku skaits ir palielinājies par vidēji 39%, 

un cilvēkstundu skaits palielinājies par 29%, kas liecina, ka cilvēkiem ir palielinājusies 

vēlme apmeklēt arī ilgstošas apmācības. 

Pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem tika īstenoti 381 kursi 3 392 cilvēkstundu 

apjomā, tai skaitā 109 novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 889 cilvēkstundu apjomā, un 

347 dažādu uzņēmumu darbiniekiem 1 785 cilvēkstundu apjomā.  

http://www.pic.dobele.lv/
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Dažādus neformālos un interešu izglītības kursus ir apmeklējuši 203 interesenti 

kopskaitā 5 629 cilvēkstundu apjomā. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tika organizēti bezdarbnieku un darba 

meklētāju konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 105 cilvēkiem 12 680 cilvēkstundu 

apjomā. 

2017.gadā 117 novada iedzīvotājiem kopskaitā 524 cilvēkstundu apjomā īstenota 

apmācība tuvu dzīvesvietai, vietējā pagasta teritorijā. 

Uzņēmējdarbība 

2017.gadā PIUAC norisinājās vairāk kā 30 aktivitātes, ko kopumā apmeklēja 347 

interesenti. No tiem 11 personām tika sniegtas konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, 

nodokļiem un finanšu piesaisti. Uzsākta jauno uzņēmēju koučinga programma "Zelta 

uzrāviens", kurā darbojas 7 uzņēmumi no Dobeles un apkārtējiem novadiem. 2017.gadā 

semināru ciklā "Uzņēmēju pēcpusdiena" piedalījās 157 uzņēmēji. Cikla semināros tika 

sniegta informācija par grāmatvedības aktualitātēm, nodokļu izmaiņām, pieejamo valsts 

atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un tālākai attīstībai, inovāciju pārnesi uzņēmējdarbībā, 

kā arī veicināta uzņēmēju garīgās pasaules pilnveide. 72 interesenti "E-prasmju nedēļa 2017" 

ietvaros pilnveidoja savas zināšanas par e-mārketinga prasmēm; 3D printera un Googles 

sniegtām iespējām, kā arī pilnveidoja zināšanas par Microsoft Office 365 lietošanu. 

Grāmatveži, mazie uzņēmēji un pašnodarbinātās personas piedalījās praktiskos semināros 

par nodokļu aktualitātēm, izmaiņām IIN un UIN nodokļu piemērošanā sākot ar 2018.gadu. 

Centrs turpina attīstīt vietējās produkcijas noieta veicinošos pasākumus. Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam ietvaros tiek 

īstenots projekts "Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām" (BEE, LLI-138), kura 

mēŗkis ir pilnveidot un uzlabot Latvijas-Lietuvas pierobežas biznesa vidi ar tādu aktivitāšu 

palīdzību, kuras stimulētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās 

amatniecības jomā, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Projekts ir veidots, lai risinātu divas 

galvenās problēmas, ar ko saskaras amatnieki: konkurētspējīga produkta izveide un jaunu 

noietu tirgu atrašana. Sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru un 

Zemgales Plānošanas Reģionu, izstrādāta mazo un vidējo ražotāja atbalsta programma "Kā 

nokļūt veikalu tīklu plauktos?", kuras ietvaros mazie ražotāji izzina un tiekas ar veikalu tīklu 

pārstāvjiem sadarbības veidošanai. 

2017.gadā stiprināta sadarbība ar Latvijas Pašvaldību Savienību, LIAA Jelgavas 

Inkubatoru, Zemgales Plānošanas Reģionu, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru 

u.c. organizācijām. Gūta pieredze Bauskas novada pašvaldībā par jauniešu izpratnes 

veicinošo pasākumu ieviešanu un pieredzes apmaiņa Polijā Ziołowy Zakątek – par 

uzņēmējdarbības attīstību lauku reģionos. 

2017.gadā 160 mājražotāji un amatnieki no Latvijas un Lietuvas piedalījās 

apmācībās, kurās tika pilnveidotas zināšanas par produkcijas noieta veicināšanu interneta 

vidē u.tml. PIUAC, pārstāvot Dobeles novada uzņēmējus un amatniekus piedalījās izstādē 

"Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017" un sniedza iespēju amatniekiem sevi prezentēt 

starptautiskā izstādē Polijā, Koninā. 2017.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.  

2017.gadā organizētas mācību ekskursijas pie uzņēmējiem, kurā piedalījās 122 

jaunieši, tādējādi veicinot jauniešos izpratni par  uzņēmējdarbību.  PIUAC aktīvi piedalījās 

Dobeles novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2018.-2022. izstrādē. 

Projekti 

Apstiprināts  un uzsākts īstenot Interreg V-A Latvija–Lietuvas programmas 2014-

2020 projekts "Employment and Entrepreneurship without Borders", kura ietvaros tiks 

http://www.latlit.eu/
http://www.latlit.eu/
http://www.dobeledara.lv/
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organizētas teorētiskās un praktiskās apmācības, ar mērķi veicināt amatnieku konkurētspēju 

un jaunu noietu tirgu apgūšanu. 

Sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas partneriem uzsākts projekts "Zaļā 

zemkopība bez robežām". 

2.6. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes darbība 2017.gadā 

Kultūras, sporta un tūrisma nozares Dobeles novada pašvaldībā pārrauga un darbu 

veic Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde (turpmāk – Pārvalde) un tās 11 

struktūrvienības:  

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. 

Strukturālas izmaiņas Pārvaldē 2017.gadā nav notikušas. 

Kultūras un sporta pasākumu klāsts 2017.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 tiek svinēti Ceriņu svētki, kas pēc satura un 

tematikas ir novada svētki un tiek organizēti sadarbībā ar Dārzkopības institūtu un viņu 

rīkoto 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, kā arī aktīvi informē 

potenciālos novada apmeklētājus tūrisma portālos un tūrismu veicinošos pasākumos. 

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.  

2017.gadā Pārvalde izsludināja divus kultūras un divus sporta nozaru projektu 

konkursus ar mērķi aktivizēt un atbalstīt novada iedzīvotāju aktivitāti. Abos konkursos kopā 

tika atbalstīti 70 projekti: sporta nozarē atbalstīti 33 projekti par summu 31 035 euro 

(projektu saraksts skatāms 5. pielikumā), kultūras nozarē 37 projekti par summu 16 000 euro 

((projektu saraksts skatāms 4. pielikumā). 

Sporta nozarē 2017.gadā tika rīkotas novada sporta spēles 10 sporta veidos: 

basketbolā, volejbolā, futbolā, 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. 2017.gadā Penkules sporta centrs savā pagastā rīkoja regulārus 

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

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

nodrošināta iespēja piedalīties pašvaldību Latvijas Sporta Veterānu Savienības (LSVS) 54. 

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.  

2017.gadā novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas 

naudas balvas par kopējo summu 8 625 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. 2017.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. 2017.gadā Dobeles sporta centrā notika  Latvijas 

čempionāta spēles virslīgā vīriešiem, junioriem, jauniešiem  sievietēm, juniorēm, jaunietēm 

un I līgā vīriešiem handbolā, Latvijas telpu futbola asociācijas II līgas spēles un Latvijas 

šaušanas federācijas pasākumi. 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 turpina startēt nozīmīgos Latvijas un 

starptautiska mēroga sacensībās izcīnot medaļas un kļūstot par to laureātiem, nesot Latvijas 

vārdu un popularizējot Dobeles novadu. 

Dobeles novada bibliotēka. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem Dobeles novada 

Centrālajā bibliotēkā (Dobeles NCB) un 10 filiālbibliotēkās tika iegādāti 2 889 grāmatu 

eksemplāri par 19 441 euro. Dobeles novada bibliotēkām laikrakstu un žurnālu abonēšanai 

2017.gadā tika iztērēti 8 309 euro. Pārskata periodā Dobeles NCB vien tika abonēti 93 preses 

izdevumi. Dobeles NCB un  filiālbibliotēku izsniegums kopā bija 111 493 eksemplāri, 

kopējais lietotāju skaits 4 664, apmeklējumu skaits 59 418. 

Dobeles NCB un filiālbibliotēku jauno tehnoloģiju un materiāltehniskais 

nodrošinājums 2017.gadā tika sistemātiski plānots un pilnveidots. Kopējais pašvaldības 

līdzekļu izlietojums par tehnoloģijām Dobeles NCB un filiālbibliotēkās ir 9 527 euro. 

Nepieciešamā inventāra iegādei Dobeles NCB un filiālbibliotēkām iztērētie 11 298 euro: 

Dobeles NCB pieaugušo lasītavā nomainītas žalūzijas, pieaugušo abonementā 

atjaunots telpu krāsojums. Izveidots reklāmas stends – roll up stends, uzstādīta izstāžu siena 

konferenču telpā. Iegādātas 3 izstāžu vitrīnas. Iegādāti svītru kodu lasītāji – skeneri un 2 

datori darbiniekiem. 

Dobeles novada bibliotēkās: 

• Aizstrautniekos iegādāts jauns aprīkojums - 10 jauni, vienpusējie grāmatu plaukti, 2 

zemie plaukti uz riteņiem, 1 žurnālu plaukts un kvalitatīva fotokamera, kas būtiski uzlabojis 

bibliotēkas vizuālo tēlu un funkcionalitāti.  
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• Bikstos iegādāts dators darbiniekam, līdzšinējais uzstādīts bibliotēkas lietotāju 

vajadzībām. 

• Jaunbērzes bibliotēkā tika turpināta bibliotēkas mēbeļu nomaiņa, nomainīti plaukti 

uzziņu literatūrai lasītavā, iegādāti jauni krēsli apmeklētājiem. Lai nodrošinātu kvalitatīvu 

lietotāju apkalpošanu, tika iegādāta jauna multifunkcionāla iekārta. 

• Krimūnu bibliotēkā veikti papildus uzlabojumi bibliotēkas bērnu stūrītī: iegādāti 

mīkstie grīdas spilveni, grīdas lampa un tāfele, papildināts spēļu un rotaļlietu krājums. 

Bibliotēkas vadītājai iegādāts jauns darbagalds un galds bibliotēkas jaunumu izstādīšanai un 

radošām aktivitātēm. 

• Lejasstrazdu bibliotēka nomainīts dators darbiniekam. 

• Naudītes bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionāla iekārta. Iegādāts  jauns žurnālu 

plaukts, kas nodrošina preses izdevumu labāku pārskatāmību.  

• Penkules bibliotēkā veikts kapitālais remonts un ierīkota centrālā apkure. Iegādāts 

jauns inventārs – grāmatu plaukti, lasītāju galdi, krēsli, īpaši iekārtots datorgalds ar 

datorkrēsliem, televizors. 

• Šķibes bibliotēkā bērnu stūrītis papildināts ar lielu paklāju, iegādāts dators 

darbiniekam un nopirkta laminēšanas iekārta. 

• Zebrenes bibliotēkai nomainīti visi grāmatu plaukti (6 divpusējie un 8 vienpusējie), 

kā arī iegādāts izstāžu plaukts un bērnu grāmatu plaukts. Tika rīkotas 72 izstādes, kurās 

apskatei izliktas 1090 grāmatas un citi materiāli. 

Dobeles NCB četras reizes mēnesī nodrošina ārējās apkalpošanas punktu darbu Auru 

un Bērzes pagastā. Lasītājiem ir iespēja pasūtīt vēlamās grāmatas, to var darīt bibliotēkā uz 

vietas, kā arī elektroniski, izmantojot iespēju BIS Alise autorizētajiem lietotājiem. Atsevišķs 

krājums ārējās apkalpošanas punktiem nav, tiek izmantots Dobeles NCB krājums. Pašvaldība 

ir radusi iespēju šiem apkalpošanas punktiem nodrošināt atbilstošas telpas, kur var atstāt 

grāmatas pastāvīgi. Auru izsniegšanas punktā pastāvīgi ir ap 200 eksemplāru. Bērzes ārējā 

apkalpošanas punktā krājums ap 500 grāmatas un 5 preses izdevumi, tai skaitā vietējā avīze 

"Zemgale". Grāmatas tiek regulāri mainītas un papildinātas, ņemot vērā lasītāju vēlmes. 

Automatizētā apkalpošana un attālināto pakalpojumu ieviešana bibliotēkās būtiski 

uzlabojusi  bibliotekāru darbu, pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un operativitāti un papildus 

ērtības bibliotēkas lietotājiem. Lasītāji arvien vairāk izmanto izdevumu 

pasūtīšanu/rezervēšanu elektroniski. Ir iespēja telefoniski pagarināt izsniegto grāmatu 

termiņu, arī ar e-pasta starpniecību. Pie Dobeles NCB ieejas ir novietota grāmatu un žurnālu 

nodošanas iekārta, kurā lietotājiem ir iespēja nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika 

24/7. 

Dobeles NCB ir nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 

māmiņās ar maziem bērniem. Lasītavā ir pieejama TOPAZ telelupa cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem. Pagastu bibliotēkās, kur telpas atrodas otrajā stāvā, pakalpojumu pieejamībai 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir ierīkota zvanu poga ar iespēju izsaukt bibliotekāru. 

2017.gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības "Gaismas nesēja" 

titulam tika izvirzīta Lejasstrazdu bibliotēkas vadītāja Ludmila Zaremba. 2017.gada 17.maijā 

reģionālā semināra "Bibliotēka un sociālie mediji" ietvaros Latvijas Bibliotekāru biedrības 

Zemgales nodaļas balvu "Gada bibliotekārs Zemgalē 2017" saņēma Dobeles NCB Pieaugušo 

literatūras nodaļas vadītāja Klāra Meņģele. Penkules bibliotēkas vadītāja Maruta Pūpola tika 

izvirzīta apbalvojumam "Laiks Ziedonim" nominācijā Novadpētniecībā "Kedas". Liepājas 

Centrālā zinātniskās bibliotēkas izsludinātajam konkursam Voldemāra Caunes balvai "Gada 

bibliotekārs ar bērniem un jauniešiem" tika izvirzīta Bikstu bibliotēkas vadītāja Baiba 

Šīmane. 
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Dobeles NCB veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Auces un Tērvetes novadu 

bibliotēkām. Ir noslēgti līgumi "Par reģiona  galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un 

finansēšanu"  starp Auces un Tērvetes novadu pašvaldībām. 2017.gadā. Reģionā kopumā 37 

bibliotēku darbinieki piedalījās 41 dažādos kursos, mācību semināros, apmācībās, 7 Dobeles 

NCB organizētajos semināros, 2 pieredzes apmaiņas braucienos, viens no tiem bija divu 

dienu brauciens ārpus Latvijas uz Lietuvu. Bibliotekāri sevi pilnveido, piedaloties tiešsaites 

vebināros. 

2017.gadā Dobeles NCB pirmo reizi rīkoja Latvijas Bibliotēku biedrības Zemgales 

reģiona bibliotekāru "Vasaras skolu" K. Ulmaņa dzimtajās mājās "Pikšās", kurā piedalījās 65 

Dobeles, Jelgavas un Bauskas reģionu bibliotekāri. 

Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta apmācība atbilstoši viņu vajadzībām un 

prasmēm. Populārākās apmācību tēmas: 

• darba meklēšana, izmantojot interneta resursus; 

• e-pakalpojumu izmantošana portālā www.latvija.lv; 

• elektroniskā pasta izveidošana un darbības tajā; 

• sociālo tīklu lietošana; 

• abonēto datu bāzu izmantošanas iespējas. (eBook Public Library 

Collection datubāze iegādāta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, datubāze, 

kura ir lielisks palīgs studentiem mācībās, kā arī izziņas vietne). 

2017.gadā Dobeles NCB piedāvāja jaunus maksas pakalpojumus – grāmatu 

ievākošana, laminēšana, iesiešana un iespēju īrēt semināru telpu. 

 2017.gadā Dobeles NCB organizēja divus konkursus – "Dobeles novada lasošākā 

klase" kurā piedalījās no 1. līdz 8. klašu skolēni, kopā 420 dalībnieki un fotokonkursu 

"Dobele sakņojas Zemgales sirdī", kurā tika iesūtītas 23 fotogrāfijas, kā arī bibliotēkas 

iesaistījās LNB Bērnu literatūras centra uzsāktajā lasīšanas kampaņā – Skaļā lasīšana. 

2017.gadā Dobeles novada bibliotēkas piedalījās arī Ceriņu Svētkos, ar tradicionālo 

Brīvdabas lasītavu – Mazajiem Grāmatu svētkiem, kā arī Ābolu dienā ar aktivitāti – 

nozīmīšu gatavošana.  

Novadpētniecības datu bāzē ir 9680 ieraksti, 2017.gadā pievienoti 1063 ieraksti. 

2017.gadā bibliotēkas iesaistījās 9 projektos, 7 no tiem tika atbalstīti. Viens no tiem 

LNB Atbalsta biedrības projekts ar Dobeles novada pašvaldības atbalstu: ceļojošās izstādes 

un kataloga izveidei "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai". Projektā "Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija" no Dobeles reģiona 2017.gadā iesaistījās 11 bibliotēkas. Projekta ietvaros 

saņemtas 112 grāmatas par summu 865 EUR. Aizstrautnieku bibliotēka turpina darbu 

UNESCO Nacionālās komitejas projektā "Stāstu laiks bibliotēkā". 

Efektīvai krājuma izmantošanai, grāmatu un autoru popularizēšanai bibliotēkās 

regulāri tiek veidotas izstādes. 2017.gadā Dobeles NCB bibliotēkas darbinieki organizējuši 

54 pasākumus (22 pieaugušo auditorijai, 32 bērnu un jauniešu auditorijai). Pasākumu 

kopējais apmeklētāju skaits 864 pieaugušie, 1426 bērni un jaunieši. Bija apskatāmas 65 

izstādes, kurās tika izliktas apskatei 2378 grāmatas un citi materiāli. Arī filiālbibliotēkās 

regulāri notiek grāmatu un autoru popularizējoši pasākumi – izstādes, tikšanās, radošās 

darbnīcas. Dobeles novada bibliotēkas saviem apmeklētājiem piedāvāja daudzveidīgu 

pasākumu klāstu: 

• pasākumi, kuri popularizē latviešu oriģinālliteratūru – tikšanās ar rakstniekiem un 

dzejniekiem gan bērnu, gan pieaugušo auditorijām; 

• muzikāli literāras tikšanās ar novadniekiem un Latvijā pazīstamiem māksliniekiem; 

• radošās darbnīcas dažāda vecuma interesentiem; 

• grāmatu apskati dažāda vecuma lasītāju grupām; 

• apmācības bezmaksas programmās datora un interneta pamatfunkciju apgūšana;  

• mākslas un literatūras izstādes dažādām gaumēm; 
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• radošas aktivitātes lasīšanas un grāmatu popularizēšanai – konkursi, akcijas ar 

pārsteiguma balvām u.c. 

Apmeklētākās izstādes:  

• izstāžu cikls "Lasām varavīksnes krāsās"; 

• tematiskās izstādes veltītas latviešu tradīcijām un gadskārtām;  

• izstāde veltīta Latvijas dzimšanas dienai "Patriotu mēnesis cildināsim latviešu 

rakstnieku darbus". 

Radošo darbnīcu tēmas: 

• "Valentīndienas dāvaniņa" 

• "Gatavojam Lieldienu dekoru" 

• "Paliktnītis krūzītei" 

• "Atstarotāju veidošana" 

• "Egļu bumbu gatavošana". 

Regulāri tika strādāts ar Dobeles NCB mājas lapu un Latvijas bibliotēku portālu. 

Dobeles NCB informācija tika ievietota tīmekļa vietnē www.dobeles.biblioteka.lv, kā arī 

izmantotas sociālās saziņas vietnes – portāli draugiem.lv, https://www.facebook.com. Visa 

jaunākā informācija sasniedz mērķauditoriju, tiklīdz informācija tiek publicēta internetā. 

Dobeles NCB mājas lapu skatās ne tikai Latvijas, bet arī Amerikas, Krievijas, Zviedrijas u.c. 

valstu iedzīvotāji. 

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) 2017.gadā ir saņēmis 6200 

tūrisma informācijas pieprasījumus, kas ir par 1440 mazāk nekā 2016.gadā. Katru gadu 

apmeklētāju skaits TIC svārstās 6000 apmeklētāju robežās. Apmeklētāju skaits 2017.gadā 

samazinājās arī tāpēc, ka gada nogalē TIC pārcēlās uz pagaidu telpām pašvaldības ēkā 

Brīvības ielā 15. 

2017.gadā tūrisma objektu skaitu papildināja atpūtas vieta "Jaunbirzes" Auru pagastā. 

Dobelē sāka darboties picērija "Picu darbnīca". Savu darbību savukārt pārtrauca veco mantu 

kolekcija "Abrakašos" Penkules pagastā.   

Popularizējot tūrisma iespējas un piedāvājumu Dobeles novadā, TIC darbinieki 

piedalījās vairākos starptautiskajos tūrisma gadatirgos. Latvijas nacionālajā stendā 

informācija par Zemgales un novada tūrisma piedāvājumu tika sniegta tūrisma gadatirgū 

"Vakantiebur 2017" Utrehtā ( Nīderlande) un tūrisma gadatirgū "Tourest 2017" Tallinā. Ar 

savu novada stendu TIC piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē "Adventur 2017" Viļņā. 

Zemgales plānošanas reģiona stendā TIC darbinieces strādāja starptautiskajā tūrisma 

izstādē "Balttour 2017" Rīgā, kā arī Zemgales uzņēmēju dienās Jelgavā un Kurzemes 

uzņēmēju dienās Ventspilī. 

2017.gadā tika sagatavoti un izdoti šādi tūrisma informācijas materiāli:  

1. Dobeles pilsētas karte (2000 eks.); 

2. Sadarbībā ar Auces un Tērvetes novadu atjaunotā Dobeles, Auces un Tērvetes 

novada tūrisma karte latviešu valodā (10 000 eks.); 

3. Buklets "Dobeles pilsētas centrs – vēsturiskais Tirgus laukums" (2000 eks);   

4. Infolapa "Galvenie pasākumi Dobeles novadā 2018" (1 000  eks.); 

5. Buklets "Apciemo Dobeli!" lietuviešu val.  (3000 eks.); 

6. Buklets "Apciemo Dobeles sniegavīrus!" (1000 eks.);  

7. Infolapa "Apciemo Dobeles sniegavīrus!" lietuviešu val. (200 eks.). 

Bukletus un kartes TIC darbinieces regulāri piegādāja tūrisma informācijas stendiem, 

kas izvietoti ceļotāju koncentrācijas vietās – viesnīcā "Hotel Dobele", Dobeles 

Novadpētniecības muzejā, Dobeles Sporta centrā, kafejnīcās "Dzirnaviņas" un "Eglieni", "4 

vēji", Tērvetes taureņu mājā, Tērvetes, Jelgavas TIC un vēl citviet. 

Tika noorganizētas trīs ārvalstu žurnālistu vizītes: Igaunijas lielākā laikraksta 

"Postimees" žurnālista Verni Laivaka vizīte Pokaiņu mežā un P. Upīša muzejā un dārzā, 
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Ukrainas neatkarīgās žurnālistes Linas Meļņikas vizīte Pokaiņu mežā un P. Upīša muzejā un 

dārzā, Francijas žurnālistes Emmanuelle Eyles (Parīze) vizīte Pokaiņu mežā Ziemas 

saulgriežu laikā.  

2017.gada maijā TIC kopā ar Dobeles Novadpētniecības muzeju uzsāka vakara 

pastaigu cikls "Dobelei 100", kas iemantoja lielu atsaucību. Katrā pārgājienā vidēji piedalījās 

30 cilvēku. Vasaras periodā notika seši izzinoši pārgājieni, iepazīstot Dobeli un tās 

iedzīvotājus. 

Tūrisma uzņēmējiem un gidiem TIC noorganizēja tradicionālo braucienu uz 

starptautisko tūrisma izstādi "Balttour 2017" Rīgā un Puķu draugu saietu Raunā. Dobeles 

luterāņu baznīcas draudzes loceklēm kā pateicība par dežūrām baznīcā tūrisma sezonas laikā 

tika piedāvāts apmaksāts pieredzes brauciens uz Annenieku un Jaunpils baznīcām.  

Uzsākot 2017.gada jauno tūrisma sezonu, pavasarī Penkules kultūras namā notika 

Dobeles novada tūrisma informatīvā diena Dobeles, Auces un Tērvetes novada uzņēmējiem 

un gidiem, kurus iepazīstināja arī ar Penkules pagasta tūrisma objektiem. 

Pārskata gadā tika paplašināts un dažādots Dobeles suvenīru klāsts. Novada mājas 

lapā www.dobele.lv izveidota tūrisma sadaļa krievu valodā.  

Reklamējot novada tūrisma piedāvājumu, informācija un fotogalerijas tika regulāri 

publicētas novada mājaslapā, sociālajos tīklos, tūrisma portālā www.travelnews.lv, 

www.travelzemgale.lv, ievietota reklāma žurnālos. 

Novada kultūras un tautas nami 2017.gadā sekmīgi pildījuši savu 

pamatuzdevumu: nodrošināt kvalitatīva satura kultūras un atpūtas iespēju piedāvājumu 

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

vismaz viens pasākums, neskaitot tradicionālās un valsts svētku norises. Par tradicionāliem 

var saukt vairākus pagastu kultūras darbinieku veidotus dažādu žanru pasākumus: mūzikas 

kapellu saiets "Kuļmašīna" Penkulē oktobrī, piedzīvojumu brauciens ANNEBIZE 

Annenieku, Bikstu un Zebrenes pagastā, bērnu un pieaugušo amatierteātru festivāli 

Krimūnās un Penkulē, dažādu tautas mākslas kolektīvu sadraudzības koncertus.  Kopumā 

2017.gadā novada pagastos notikuši 210 kultūras pasākumi, kurus apmeklējuši vairāk kā 14 

000 apmeklētāji. 

Kultūras pasākumiem Zemgales kultūras programmas projektu konkursā saņemts 

finansējums 700 EUR apmērā. 2017.gadā ir papildināta pagastu kultūras namu materiāli 

tehniskā bāze: iegādāti galdi Jaunbērzes, Bikstu un Krimūnu kultūras namos, jauni skatītāju 

krēsli Penkules kultūras namā, kā arī sakārtots skatuves apgaismojums Bikstu kultūras namā. 

Veikti remontdarbi Penkules un Bikstu kultūras namos, Kaķenieku kultūras un sporta centrā.  

Lielāko  pasākumu organizators pašvaldībā ir Dobeles pilsētas kultūras nams 

(turpmāk tekstā) DPKN, kura pienākumos ir rīkot un koordinēt novada lielākos pasākumus. 

2017.gadā pilsētā notikuši 174 pasākumi, kurus apmeklējuši 28 312 apmeklētāji. 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. 2017.gada nogalē uzsākta kultūras 

nama ēkas rekonstrukcija un bloķētas piebūves celtniecība. DPKN 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 2017.gadā kopā notikuši 185 pasākumi ar apmeklētāju skaitu 5 871. 

Amatu mājas izstāžu zālē notikušas 6 amatiermākslas un 6 profesionālo mākslinieku 

izstādes, kā arī organizētas 151 radošās darbnīcas un apmācības, kuras kopā apmeklēja 1 949 

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", Vispasaules adītāju dienā Jaunpilī, amatu prasmju dienā Kandavā. Katru gadu 

http://www.dobele.lv/
http://www.travelnews.lv/
http://www.travelzemgale.lv/
http://www.kulturadobele.lv/


Dobeles novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats  

32 

 

notiek Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēti pasākumi no cikla "Satiec savu 

meistaru", kas veido Amatu māju par reģiona amatniecības centru. No 2014.gada Amatu 

māja realizē projektu "Zemgaļu raksti cauri laikiem", kā rezultātā iegūtās interesentu 

zināšanas sekmē Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu 

sabiedrībā. Amatnieki vada nodarbības cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

atbalstot sociālā aprūpes centra "Zemgale" filiāles "Lielbērze" un dienas centra "Solis" 

iniciatīvu. Amatu mājā, realizējot interešu izglītības programmu, atvērta keramikas darbnīca 

dažādām vecuma grupām. 

Dobeles Novadpētniecības muzeja (turpmāk tekstā Muzejs) kopējais krājuma 

vienību skaits 2017.gadā bija 23 501, jaunieguvumu skaits 690. Finansiāli novērtētas 16 279, 

no tām pārskata gadā 691 vienība. Kopkatalogā ievadīto vienību kopskaits 6 283, no tām 

2017.gadā 1 067. 

Pārskata gadā veikts zinātniskās pētniecības darbs, tā ietvaros 5 muzeja darbinieki 

pētījuši 13 tēmas. Pētījumu rezultātā ir veidotas vēsturiskās izstādes, izstrādātas 

muzejpedagoģiskās programmas, organizētas un noformētas mākslas izstādes, rakstītas 

publikācijas, izdots izglītojošs kalendārs 2018.gadam. Bijušas 3 publikācijas laikrakstā 

"Zemgale" un 2 zinātniski pētnieciskajos izdevumos. Veikti zinātniskie lasījumi 2 

konferencēs. 

2017.gads Muzejā bija Hildas Vīkas gads, kuram gatavojāmies jau vairākus gadus 

iepriekš un atzīmējām ar pasākumiem visa gada garumā:  

1. Hildas Vīkas darbu restaurācija un ierāmēšana. 

2. Visu gadu norisinājās gleznu cikls "Hildai Vīkai 120".  

3. Hildas Vīkas jubilejas izstāde "Es pati" Muzeja krājuma darbi un fotogrāfijas. 

4. Muzeja sienas kalendāra 2017.gadam "Hilda Vīka" izdošana 

5. Grāmatas - fotoalbuma "Hilda Vīka Dobelē un Rendā" izdošana sadarbībā ar 

rakstnieku Jāni Liepiņu un SIA Sana Solaris. Atklāšanas pasākumi notika Dobelē un 

Rīgā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Konference "No visa bēgu un pēc visa ilgojos" Hildai Vīkai 120"", kura notika Rīgā 

un Dobelē, 2017.gada 9.–10.novembrī, ko rīkoja Neatkarīgais pētījumu institūts, 

Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Rakstnieku savienība, LU HZF Feministica 

Lettica un Dobeles Novadpētniecības muzejs. 

7. Muzeja izdevums "Hilda Vīka. Gleznas un zīmējumi pastkartēs". Pastkartēs 

izmantoti citāti no Hildas Vīkas nepublicētajiem dzejoļu krājumiem. 

8. Hildas Vīkas romāna "Dobeles karalis" sagatavošana iespiešanai.    

9. Muzeja krājuma papildināšana ar Hildas Vīkas darbiem (Muzejam ir viena no 

lielākajām Hildas Vīkas mākslas darbu kolekcijām (2017.gadā 64 darbi)                                                 

2017.gadā Muzejā bijuši 8 958 apmeklētāji, iekārtotas 15 izstādes. Četras ceļojošās 

izstādes novada kultūras iestādēs izstādītas 13 reizes. Muzeja darbinieki ir organizējuši 8 

lekciju lasījumus, kurus noklausījušies 198 interesenti. Organizēti un novadīti 88 

muzejpedagoģisko programmu pasākumi  ar 2 465 dalībniekiem. Notikuši 7  muzeja un 

novada mēroga pasākumi ar muzeja aktivitātēm 4 140 dalībniekiem. Tiek piedāvātas 11 

muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas. 

Muzejs piedalās projektu konkursos un ar 1 projektu ir piesaistījis finansējumu 400 

euro apmērā.  

2017.gadā iegādāta viena Hildas Vīkas glezna, metāla plaukti krājuma 

priekšmetiem, veikts 1 krājuma telpas kosmētiskais remonts, izgatavota dekoratīva siena 

apmeklētāju virsdrēbju novietošanai, restaurētas un ierāmētas muzeja gleznas, nomainīti 

ugunsdzēsības aparāti,  iegādāti 28 saliekamie krēsli ar ratiņiem. 

2017.gadā Dobeles novada pašvaldība finansēja 42 pieaugušo un bērnu 

amatiermākslas kolektīvus, kuros kopā darbojās vairāk ~ 720 dalībnieku:  
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 10 vokālie ansambļi (Jaunbērzē, Krimūnās, 2 Kaķeniekos, Penkulē, Zebrenē, 2 Bikstu 

pagastā, Naudītē, DPKN); 

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

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

 2 jauniešu deju kolektīvi (DPKN, Jaunbērzē); 

 4 kori (DPKN); 

 2 senioru tautas deju kopas (DPKN un Krimūnās); 

 Pūtēju orķestris (DPKN); 

 2 Eiropas senioru deju grupas (Anneniekos un Bikstos); 

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

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

 1 folkloras kopa (Dobeles Novadpētniecības muzejā); 

 tautas lietišķās mākslas studija Avots; 

 mākslas pulciņš Zebrenē; 

 kapella Penkulē. 

Kolektīvi tika nodrošināti ar mēģinājumu telpām. Saskaņā ar piešķirtajiem budžeta 

līdzekļiem iegādāti tautas tērpi, koncerttērpi un inventārs, kā arī finansēti koncertu braucieni. 

Rīkotas kvalitātes skates visās amatiermākslas nozarēs.  

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 2017.gadā 

Dobeles novada Sociālā dienesta (turpmāk Dienesta) darba mērķis ir palīdzēt 

vismazāk nodrošinātajiem pašvaldības iedzīvotājiem, iesaistot viņu pašu resursus sociālās 

situācijas uzlabošanā. Dienesta mērķis un veicamie pasākumi ir virzīti uz to, lai nodrošinātu 

novada iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, 

t.sk., lai maksimāli sekmētu pašaprūpes un neatkarīgas dzīves iespējas, sniegtu nepieciešamo 

psihosociālo atbalstu krīzes situācijā, veicinātu ģimenes locekļu iespēju integrēties darba 

tirgū. 

Dobeles novadā ir spēkā Dobeles novada domes 2017.gada 26.oktobrī apstiprinātie 

Saistošie noteikumi Nr.8 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā" un 2014.gada 

27.februāra Saistošie noteikumi Nr.4. "Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība". 

Dienestam ir pakļautas 4 struktūrvienības: 

 Sociālo pakalpojumu centrs, 

 Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi", 

 Aprūpes mājās birojs, 

 Grupu dzīvokļi. 

Dienests organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Dobeles 

novada iedzīvotājiem. Dienesta sniegto pakalpojumu saņēmēju skaits 4 gadu periodā ir 

uzskaitīts tabulā Nr.5. 

 

 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobelesbiblioteka.lv/
http://www.kulturadobele.lv/
http://www.zemgaletourism.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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5.tabula 

Pakalpojumu saņēmēju skaits (2013.-2017.) 
Sniegto pakalpojumu veidi 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Aprūpes mājās biroja pakalpojums 64 56 60 65 61 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcija bērniem (ĢAC "Lejasstrazdi") 

27 
38 27 26 

34 

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas centrs (ĢAC "Lejasstrazdi") 

- 
13 20 - 

10 

Grupu dzīvokļu pakalpojums 19 20 18 19 21 

 SPC Dienas centrs "Solis" 13 15 16 19 20 

SPC Dienas centrs "Stariņš" 257 87 164 189 186 

Atbalsta centrs ģimenēm ( droša vide) 46 16 26 15 16 

Valsts rehabilitācija bērniem no prettiesiskām 

darbībām 

  139( 27) 143 178 

bērni   51 122 156 

t.sk. Dobeles novada klienti    10 46 

pavadoņi   9 21 22 

t.sk. Dobeles novada klienti    1 9 

Asistenta pakalpojums 34 84 90 79 99 

Sociālā rehabilitācija atkarīgām personām no 

psihotropām vielām 

1 
- 2 1 

- 

t.sk.bērni 1 - 2 1 - 

Personas, kuras pieprasījušas sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus institūcijā (MK not. Nr.279) 

198 
237 285 298 

182 

Ikdienā veicamo darbu un vides novērtējums 

(DEĀK) 

- 
- - 123 

128 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā 

cietušām pilngadīgām personām (MK not. Nr.790) 

- 
- 1 1 

13 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbības 

veicējiem (atbalsta grupas/individuāli) personu 

skaits (MK not. Nr. 790) 

- 

- 10 3 

15 

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā, bērnam, kurš 

cietis no prettiesiskām darbībām 

21 20 28 20 37 

Ģimenes asistenta pakalpojums - - - 3 18 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijas pakalpojums (SAC) 

57 60 53 45 55 

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

pilngadīgām personām 

14 1 2 3 - 

Patversmes pakalpojums 5 4 4 3 1 

Atbalsta grupas aizbildņiem un audžuģimenēm - - 14 12 25 

Izglītojošās un sociālā atbalsta grupas (pers. skaits) 60 30 26 31 51 

Sociālā darba pakalpojums (personu skaits) 276 577 815 1203 1358 

Psihologa pakalpojums (individuālās konsultācijas) 93 83 191 113 84 

Higiēnas pakalpojums 128 130 224 194 188 

Izdalīti tehniskie palīglīdzekļi(noma) - - 134 83 58 

 

Dienestā tiek sniegta sociālā palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām personām, 

audžuģimenēs ievietotajiem bērniem, u.c.. 2017.gadā audžuģimenēs uzturējās 11 novada 

ārpusģimenes aprūpē nodoti bērni. 

Sociālo palīdzību saņēma 563 ģimenes ar 1018 personām, t.sk. 

o 305 nepilngadīgas personas, 
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o 713 pilngadīgas personas: 

- 231 pensijas vecuma persona, 

- 109 pilngadīgas personas ar invaliditāti, 

- 268 darbspējas vecuma nestrādājošas personas, 

- 69 darbspējas vecuma strādājošas personas, 

- 36 personas esošas bērna kopšanas atvaļinājumā.  

No sociālās palīdzības saņēmēju skaita 621 ir trūcīgā persona un 339 

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

atjaunošanas un apgūšanas pasākumos noslēgts 131 līgums. 

6.tabula 

Sociālo pabalstu saņēmušo personu skaits 

Pabalsta veids 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g.      

GMI līmeņa nodrošināšanai 941 560 368 251 262      

Dzīvokļu pabalsts 2442 1904 1233 904 855      

Skolēnu ēdināšanai 483 365 144 72 47      

Vecāku līdzdalības maksājuma segšanai PII 157 126 58 46 27      

Veselības pabalsts 703 638 417 303 278      

Izglītībai un audzināšanai 718 590 300 220 211      

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un 

pabalsts audžuģimenēm 42 35 43 29 32 

 

    

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 250 425 244 124 240      

Ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 223 189 224 0 0      

Veselības uzlabošanai politiski represētai 

personai 

163 

159 121 0 0 

 

    

KOPĀ 2947 2318 1465 1021 1018      

2017.gadā sociālo palīdzību saņēma 1018 personas. Sociālās 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 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 

GMI līmeņa nodrošināšanai 203 444 127 943 79 793 59 899 56 102 

Dzīvokļu pabalsts 156 109 142 007 88 615 95 126 97 259     

Skolēnu ēdināšanai 57 352 40 934 13 785 7 224 2 345     

Vecāku līdzdalības maksājumu segšanai PII 18 306 13 929 5 554 3 156 1 611     

Veselības pabalsts 32 322 33 087 20 887 14 177 14 689     

Izglītībai un audzināšanai 20 518 16 955 8 965 9 036 8 778     

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un 

pabalsts audžuģimenēm 35 241 28 004 35 002 29 163 30 313     

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 27 336 41 675 19 433 13 115 32 998     

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

Veselības uzlabošanai politiski represētai 

personai 4 639 4 778 3 630 0 0     

KOPĀ 571 132 462 920 296 804 230 896 244 095     

2017.gadā pabalstos izmaksāti līdzekļi 244 095 EUR apmērā, kas ir par 13 199 EUR 

vairāk nekā 2016.gadā, savukārt par 327 037 EUR mazāk nekā 2013.gadā. No visiem 
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pabalstu veidiem izmaksāto līdzekļu apjoms, salīdzinot ar 2016.gadu, ir palielinājies tādos 

atbalsta veidos kā Dzīvokļa, Veselības, Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā un Bāreņiem 

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

audžuģimenēm. 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. 2017.gadā dienas centru apmeklēja 186 klienti.  

 
6.att. Dienas centra "Stariņš" klientu skaita dinamika (2013.-2017.) 

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

sniegti 188 klientiem.  

 
 

7.att. Higiēnas pakalpojumu saņēmušo klientu skaita dinamika (2013.-2017.) 

Dienas centru "Solis" apmeklē jaunieši un pieaugušas personas ar garīga rakstura 

traucējumiem vecumā no 16 gadiem. Sociālo pakalpojumu dienas centrā notiek prasmju 

apgūšanas, izglītojošās, radošās, mācību un fizioterapijas nodarbības, dažādas aktivitātes tiek 

plānotas un veidotas tā, lai uzlabotu klientu iemaņas, veicinātu jauniešu pilnvērtīgāku 

integrāciju un eksistenci sabiedrībā un mainītu sabiedrības attieksmi attiecībā pret personām 

ar garīga rakstura traucējumiem.  

2017.gadā centru apmeklēja 20 klienti, kuru vidējais vecums ir 30 gadi. 

 
 

8.att. Dienas centra "Solis" klientu skaita dinamika (2013.-2017.) 
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Atbalsta centrā ģimenēm 2017.gadā pakalpojums tika sniegts 229 gadījumos. 

Centrā ģimenēm tika sniegti sekojoši pakalpojumi: 

• sociālā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kuri cietuši no prettiesiskām 

darbībām (178 klientiem par valsts budžeta līdzekļiem, no tiem 46 bērniem Dobeles 

novada un 9 viņu pavadošās personas); 

• palīdzība un atbalsts krīzes situācijās nonākušām personām (16 klientiem no Dobeles 

novada un 4 klientiem no citām pašvaldībām); 

• rehabilitācija vardarbībā cietušām pieaugušām personām (11 klientiem par valsts 

budžeta līdzekļiem, kopā ar mātēm šajā laikā uzturējās 7 mazgadīgi bērni, no tiem 5 

klienti ar 3 bērniem no Dobeles novada); 

• darbs ar grupām, 2 izglītojošās apmācībās kopā piedalījās 22 personas no Dobeles 

novada. (Bez pēriena, kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas, mācot 

vecākiem nevardarbīgas bērnu audzināšanas metodes un "Ceļvedis audzinot 

pusaudzi" grupa organizēta jaunas pieredzes gūšanai vecākiem, kuriem ir bērni 

pusaudžu vecumā.)  

 
9.att. Atbalsta centra ģimenēm klientu skaita dinamika (2013.-2017.) 

Centrā tiek nodrošinātas individuālās psihologa konsultācijas un pārskata gadā tās ir 

sniegtas 84 reizes, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 29 konsultācijām mazāk. 

 

 
10.att. Individuālo psihologa konsultāciju saņēmušo klientu skaita dinamika (2013.-

2017.) 

Ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" 

Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi" 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 "Lejasstrazdi" sniedz arī īslaicīgās sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam vai ģimenei ar bērniem. ĢAC "Lejasstrazdi" 

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

adaptāciju un integrāciju sabiedrībā. 
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Pateicoties ĢAC "Lejasstrazdi" ilggadējiem atbalstītājiem Nordea Bank, bērniem 

tika dota iespēja piedalīties projektos, iepazīties ar Latvijā slaveniem cilvēkiem. Turpinājās 

sadarbība ar Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzi – braucām 

kopīgos izbraukumos, piedalījāmies radošās darbnīcās, spēlējām spēles. Bērni ir ieguvuši sev 

atbalsta personas, izveidojās sadarbība ar pavāru, moto sportistiem, hokejistiem. Kāda 

Dobeles ģimene piepildīja katra bērna mazo sapnīti un sarūpēja dāvanu Ziemassvētkos pēc 

bērna vēlmēm. Tika domāts par saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem – bērni piedalījās 

dažādās nometnēs, radošās nodarbībās, palīdzēja saimnieciskajos darbos. 

15 gadu vecumu sasniegušie jaunieši apguva dzīves pamatprasmes "Jauniešu mājā" 

– mācījās plānot savus izdevumus, sastādīja ēdienkarti un paši gatavoja, uzkopa savas telpas.  

Bērniem tika nodrošināta iespēja integrēties sabiedrībā, kopīgi dodoties izbraukumu 

ekskursijās (Sabile, Rīga, Jūrmala, Jelgava u.c.) t.sk. ārpus Latvijas (Lietuva, Vācija) 

apmeklēt kultūras pasākumus (teātra izrādes, dažādus svētku pasākumus) gan Rīgā, gan tepat 

Dobelē. Bērniem mācītas ģimeniskas tradīcijas – kopīgi svinēt dzimšanas dienas, 

Ziemassvētkus, Lieldienas un atzīmēt valsts svētkus. Ikdienā bērni apguva praktiskas 

iemaņas, kuras noderēs uzsākot patstāvīgo dzīvi. 

ĢAC "Lejasstrazdi" turpināja labiekārtot bērnu dzīvojamās istabiņas, tika iekārtota 

sporta istaba. 

Centra speciālistu darbs vērtējams pozitīvi – ģimenēs atgriezti 8, aizbildnībā nodoti 

2 bērni un patstāvīgu dzīvi uzsākuši 3 bērni.  

 

 
11.att. Bērnu kustība ĢAC "Lejasstrazdi" (2013.-2017.) 

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, 

nodrošina pavadoņa pakalpojumus apmeklējot ārstus speciālistus, sniedz palīdzību 

dokumentu kārtošanā. 

2017.gadā Aprūpes mājās birojs sadarbojās ar resursu centra "Zelda" juristi, palīdzot 

klientam sakārtot īpašuma tiesības. 

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 (2013.-2017.) 

 

2017.gadā aprūpes mājās pakalpojumus saņēma 61 persona, t.sk., 16 vīrieši un 45 

sievietes. Ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu pārskata gadā aprūpes mājās 

pakalpojums piešķirts 12 personām. 

2017.gadā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 21 personai ar invaliditāti, 

t.sk., vienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, 40 personām pensijas vecumā. 

Aprūpes mājās birojs pakalpojumu nodrošināja Dobeles pilsētā un novada lauku 

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

teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem. 

8.tabula 

Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmušo personu skaits 
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2016 32 5 8 1 10 1 1 3 2 1 1 

2017 30 5 9 1 7 1 2 2 1 2 1 

 

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

30 personas dzīvo Dobeles pilsētā un 31 iedzīvotājs novada lauku teritorijā.  

Vientuļiem pensionāriem, invalīdiem un trūcīgām personām aprūpe mājās 

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

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

Dobeles novada domes lēmumu par maksas pakalpojumiem).   

2017.gadā par aprūpi mājās pakalpojuma nodrošināšanu maksāja 20 klienti un 11 

apgādnieki par tuviniekiem nodrošināto pakalpojumu.  

Grupu dzīvokļi 
Grupu dzīvokļi pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu 

risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas 

grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

2017.gadā Grupu dzīvokļu pakalpojumu saņēmusi 21 persona- 4 sievietes un 17 

vīrieši, jaunākā klienta vecums - 21gads, vecākā - 79 gadi. 

Par pakalpojumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, maksājušas 12 personas, 

ieņēmumi 2017.gadā sastādīja 11 998,89 EUR, tai skaitā Grupu dzīvokļu pakalpojumu, 

apmaksātu no citas pašvaldības, saņēmušas 4 personas - ieņēmumi 7832,00 EUR. 



Dobeles novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats  

40 

 

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. 2017.gadā 2 personas uzsākušas patstāvīgu dzīvi. 

2017.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistījās 1 persona, bezdarbnieka 

aktīvajā nodarbinātības pasākumā Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam- 2 personas. 

 
13.att. Grupu dzīvokļu klientu skaita izmaiņas (2013.-2017.) 

Dobeles novada pašvaldība nodrošina arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu un patversmes pakalpojumu pilngadīgām personām. 

Par aprūpējamām personām, kurām pēc ārsta norādījuma ir nepieciešama 24 stundu aprūpe 

un uzraudzība, tiek pieņemts lēmums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu. 2017.gadā šāds lēmums tika pieņemts 16 personām, 

bet 2017.gadā pakalpojumu saņēma 55 personas. 

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). 

Patversmes pakalpojumu pilngadīgām personām, nodrošina Evanģēliskā Kristiešu 

draudze "Zilais Krusts" Kabilē, Kuldīgas novadā. 2017.gadā patversmes pakalpojums tika 

nodrošināts 1 personai, kā arī vienam bērnam tika nodrošināta sociāla aprūpe un sociālā 

rehabilitācija VSAC "Rīga". 

Dienests jau trīs gadus veic sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušām un vardarbību 

veikušām pilngadīgām personām dzīvesvietā vai institūcijā. 2017.gadā pakalpojumu, kā 

vardarbībā cietušām personām saņēma 13 personas, bet vardarbību veikušas personas -15, kā 

arī sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām 

2017.gadā saņēma 37 bērni. Lai mazinātu ģimenes vardarbīgas bērnu audzināšanas un 

disciplinēšanas metodes un palielinātu izpratni par bērnu vecumposmu attīstības īpatnībām, 

Sociālo pakalpojumu centrā turpinājās ESF projekta "Dobeles novada sociālo pakalpojumu 

attīstība" realizētās aktivitātes. 2017.gadā ir notikušas izglītojošo grupu nodarbības bērnu 

vecākiem programmās "Jauno māmiņu grupa", "Bērnu emocionālā audzināšana", "Ceļvedis 

audzinot pusaudzi", "Uzvedības korekcijas programma", "Bez pēriena". 

Dobeles novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas 

reģionu par iesaisti projektā "Atver sirdi Zemgalē". Projektā izdalīti 3 galvenie virzieni: 

 deinstitucionalizācija, 

 sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie 

pakalpojumi, 
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 efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība. 

2017.gada Dienests veica novērtējumu dzīvesvietā: 

 personām, kurām tiek piešķirta invaliditātes grupa (DEĀK). 2017.gadā 

ikdienā veicamo darbu un vides novērtējums tika veikts 128 personām; 

 personām, kuras pieprasījušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā 

– 182 personām. 

2.8. Dobeles novada Pašvaldības policijas darbība 2017. 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.  

2017.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 2017.gadu 

Nr. 

p.k.   
2016.gads 2017.gads 

1. Uzliktie naudas sodi, EUR 29190 28271 

2. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem  764 726 

2.1. LAPK 171. pants 323 275 

2.2. LAPK 149. pants 27 43 

2.3. LAPK 149.10 pants (uzlīmes) 89 142 

2.4. Domes saistošo noteikumu neievērošana 99 85 
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2.5. LAPK 171.1 pants 35 18 

2.6. LAPK 201.43 pants 1 0 

2.7. LAPK 42.1 pants 6 4 

2.8. LAPK 175. pants 14 1 

2.9. LAPK 173. pants 9 4 

2.10. LAPK 186. pants 7 0 

2.11. LAPK 75. pants 7 1 

2.12. LAPK 167. pants 43 37 

2.13. LAPK 106. pants 20 12 

2.14. LAPK 172. pants 4 3 

2.15 LAPK 42.1 panta 4. daļa 82 101 

3. 
Nogādātas personas VP par dažādiem LAPK pārkāpumiem un 

tiesas lēmumu nepildīšanu 
57 46 

4. Rīkoti reidi 44 32 

4.1. Par komunālo pakalpojumu nemaksāšanu 0 0 

4.2. Kārtības nodrošināšana avārijas situācijās 3 3 

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

4.4. 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumus, 

satiksmes slēgšana 
19 10 

4.5 Tirdzniecības atļauju pārbaude 5 7 

4.6. Kopā ar Valsts policiju un VUGD 5 6 

5. 
Nogādātas personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi 

pārvietoties (uz medicīnas iestādi vai dzīves vietā) 
210 216 

6. 
Pieņemti paskaidrojumi no nepilngadīgām personām par 

administratīvajiem  pārkāpumiem (nodoti NL Inspektoram) 
82 129 

7. Uzsākta administratīvā lietvedība 77 46 

8.  Saņemti iedzīvotāju iesniegumi, sūdzības 85 101 

9. Apkalpotie iedzīvotāju izsaukumi 1864 1700 

2017.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 2017.gadā 

Dobeles novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) ir Dobeles novada domes 

izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas, pamatojas uz normatīvajiem aktiem un 

publisko tiesību principiem, savā darbībā un Dobeles novada administratīvajā teritorijā 

prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu 

aizstāvību.  

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits uz pārskata gada 31.decembri bija 

654 lietas. 

2017.gadā Bāriņtiesā ir pieņemti 149 lēmumi (2016.gadā 130), t.sk., 5 vienpersoniski 

lēmumi, 32 lēmumi nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko 

interešu nodrošināšanā un aizstāvībā. Vienpersoniskie lēmumi pieņemti par bērna aizgādības 

tiesību pārtraukšanu vecākam. 

2017.gadā ir palielinājies to personu skaits, kurām ar Bāriņtiesas lēmumu tika 

pārtrauktas bērna aizgādības tiesības. Pārskata gadā 15 vecākiem tika pārtrauktas aizgādības 

tiesības, jo tika konstatēta vai bija pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu. 6 

personām pārskata gadā tika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības pār bērnu.  
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25 bērni 2017.gadā palika bez vecāku gādības, bet 12 bērni atgriezās savu vecāku aizgādībā. 

Par 9 personām Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu celt prasību tiesā par bērna aizgādības 

tiesību pārtraukšanu vecākam. 

Uz pārskata gada 31.decembri 85 bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni 

atradās ārpusģimenes aprūpē. Tas ir par 5 bērniem vairāk nekā 2016.gadā. 11 bērni atradās 

audžuģimenē, 54 bērni aizbildnībā, 20 bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā. Kopējais aizbildņu skaits uz pārskata gada 31.decembri bija 40 

personas. 

Par 12 ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem Bāriņtiesa pieņēma lēmumu par 

atļaujas došanu bērnam uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, māsām, vecvecākiem un 

personām, ar kuru bērns dzīvojis nedalītā saimniecībā. 

Ar Bāriņtiesas lēmumu 2 ģimenēm pārskata gadā piešķirts viesģimenes statuss. 

2017.gadā Dobeles novadā bija 3 audžuģimenes. Vienai audžuģimenei ar Bāriņtiesas 

lēmumu izbeigts audžuģimenes statuss. 

Bāriņtiesa pieņēmusi 2 lēmumus par laulāto atzīšanu par adoptētājiem. Uz pārskata 

gada 31.decembri Bāriņtiesas lietvedībā atradās 33 aizgādnības lietas. 

2017.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 adoptētājiem bija iespēja apmeklēt atbalsta grupu. 

2017.gada 3.decembrī  notika pirmais Pateicības dienas pasākums Dobeles novada 

aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm. 

2.10. Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas darbība 2017.gadā 

Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa ir novada pašvaldības 

administratīva vienība, kas 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. 

2017.gada populārākie vārdi zēniem Dobeles novadā - Gustavs, Ričards, Kārlis, 

meitenēm - Gabriela, Marta, Melānija. 

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 2017.gadā 

ar naudas balvu - 100 euro un piemiņas veltēm sveica Zelta 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 30 euro piešķiršanu 145 politiski represētajām personām Dobeles 

novadā, kā arī vienai personai par vienreizēja pabalsta 150 euro piešķiršanu personas simts 

gadu jubilejā. 

Pēc 14.attēla datiem secināms, ka novadā laik posmā no 2013 gada līdz 2016.gadam 

pakāpeniski samazinājās miršanas reģistru skaits, četru gadu periodā par 147 reģistriem. 

Taču 2017.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir pieaudzis par 38 un sasniedza 249 

miršanas reģistru gadījumus. 
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Aplūkojot dzimšanas reģistru līkni, redzams, lielākais dzimšanas reģistru skaits ir 

bijis 2013.gadā (242), savukār zemākais 2014.gadā (179). 2017.gadā nodaļā ir veikti 205 

dzimšanas reģistri. Salīdzinot ar iepriekšejo pārskata periodu rādītājs ir negatīvs, ar nelielām 

izmaiņām (-5). 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 bija sarukusi līdz 1 (miršanas reģistru vairāk), savukārt 2017.gadā starpība ir 

pieaugusi (miršanas reģistru par 44 vairāk nekā dzimšanas). 

 

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

skaits (2013. - 2017.gads) 

 

Analizējot datus par dzimšanas un miršanas reģistru skaitu novada administratīvajās 

teritorijās 2017.gadā, secināms, ka tikai Zebrenes un Naudītes pagastā dzimšanas reģistru ir 

vairāk nekā miršanas (attiecīgi par 4 un 1). Dobeles pilsētā gan dzimušie, gan mirušie ir 

reģistrēti vienādā skaitā (106). Savukārt pārējos novada pagastos miršanas reģistru skaits 

pārsniedz dzimšanas reģistru skaitu. 
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15.att. Dzimšanas un miršanas reģistru skaits novada administratīvajās 

teritorijās 2017.gadā 

 

14.attēlā redzams, ka laulības reģistru skaits novadā pēdējo trīs gadu laikā ir 

samazinājies un 2017.gadā reģistrētas 129 laulības, precēties gribētāju skaits samazinās arī 

mūsu novada baznīcās. Ja 2016.gadā mūsu novada baznīcās laulību reģistrēja 13 pāri, tad 

2017.gadā 10 pāri.  

Tāpat kā citur valstī, arī Dobeles novadā tiek izmantota valsts dotā iespēja mainīt 

personas vārdu, uzvārdu un tautību, 2017.gadā šādu iespēju izmantoja 13 cilvēki (2016.gadā 

– 15). 

2017.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,  

Dobeles novada pašvaldības iestādēm. 

Par aktualitātēm Dobeles novada iedzīvotāji regulāri tiek informēti pašvaldības 

tīmekļa vietnēs un 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. 

2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu novadā ir palielinājušies budžeta ieņēmumi par 

1 993 200 euro jeb par 8,5%. 

Informāciju par pašvaldības īstermiņa aizņēmumiem un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļu skatīt pielikumā Nr.7. 

10.tabula 

Budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.

k. 
Finansiālie rādītāji 

2015.gada 

izpilde, 

EUR 

2016.gada 

izpilde, 

EUR 

2017.gadā 

Apstiprināts 

budžetā 
Izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 23 025 203  23 373 226 28 503 801 25 366 426 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 13 242 942 13 750 026 14 515 993 14 925 971 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 486 483 686 823 295 504 340 756 

1.3. 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 850 033 894 519 868 351 882 561 

1.4. Transferti 8 302 701 7 895 346 12 797 066 9 190 251 

1.5. Ārvalstu finanšu palīdzība 60 061 - - - 

1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 82 983 146 513 26 887 26 887 

2. Izdevumi( kopā) 20 761 745 22 467 962 27 833 903 24 671 308 

2.1. Uzturēšanas izdevumi(kopā) 19 042 006 20 149 096 23 017 492 20 842 752 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 17 093 605 18 317 707 20 498 958 18 904 630 

2.1.2. Procentu izdevumi 42 636 24 090 55 317 4 018 

2.1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 1 331 706 1 355 103 1 899 666 1 467 199 

2.1.4. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 584 637 452 196 563 551 462 887 

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 1 719 739 2 318 851 4 815 911 3 828 556 

2.3. 

Zaudējumi no valūtas kursa 

svārstībām 0 15 500 0 
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16.att. Dobeles novada pašvaldības 2017.gada kopbudžeta ieņēmumu struktūra 

3.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 

2017.gadā pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi bija 24 573 901 euro, kas ir 

88,72% no apstiprinātā pārskata gada plāna un 105,83%, 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 - 14 841 318 euro jeb 60,39% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 

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

azartspēļu nodoklis), kas, salīdzinot ar 2016.gadu, pieauguši par 1 154 126 euro jeb 8,43%. 

No tiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 12 559 527 euro apmērā jeb 51,11% no kopējiem 

ieņēmumiem (salīdzinot ar 2016.gadu palielinājies par 1 021 912 euro jeb 8,86%), 

nekustamā īpašuma nodoklis – 2 221 211 euro jeb 9,04% no kopējiem ieņēmumiem 

(salīdzinot ar 2016.gadu pieaudzis par 130 583 euro jeb 6,25% un azartspēļu nodoklis – 60 

580 euro jeb 0,25% no kopējiem ieņēmumiem (salīdzinot ar 2016.gadu pieaudzis par 1 631 

euro jeb 2,77%). Pārskata gadā turpināts darbs ar nekustamā īpašuma nodokļa 

parādniekiem.  

340 756 euro nenodokļu ieņēmumus 1,39% no kopējiem ieņēmumiem - veido valsts 

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

īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi. 

882 561 euro bija maksas pakalpojumu ieņēmumi – jeb 3,59% no kopējiem 

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

un kustamās mantas izmantošanu. 

2017.gadā pašvaldības pamatbudžetā dažādu transfertu veidā maksājumos saņemts 

finansējums 8 509 266 euro apmērā, kas veido 34,62% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot 

ar 2016.gadu palielinājums par 1 294 905 euro. Kā valsts budžeta transferti tiek saņemti 
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līdzekļi izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu 

uzturēšanai, kā arī līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai. 

Kā pašvaldības budžeta transfertus uzskaita izglītības savstarpējos norēķinus, kā arī 

savstarpējos norēķinus par sociālajās iestādēs ievietotām personām. 

11.tabula 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi 

2015.gada 

izpilde, 

EUR  

2016.gada 

izpilde,  

EUR 

Pārskata gadā, EUR Izpilde, EUR 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2017.gads 

pret 

2016.gadu, 

EUR 

2017.gads 

pret 

2016.gadu 

% 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

11 062 884 11 537 615 12 187 929 12 559 527 103,05 +1 021 912 108,86 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

1 996 855 2 090 628 2 171 924 2 221 211 102,27 +130 583 106,25 

Azartspēļu 

nodoklis 
57 389 58 949 56 912 60 580 106,45 +1 631 102,77 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
486 483 686 823 295 504 340 756 115,31 -346 067 49,61 

Maksas 

pakalpojumi 
850 033 894 518 868 351 882 561 101,64 -11 957 98,66 

Ārvalstu 

finanšu 

palīdzība 

60 061 0 0 0 x x x 

Valsts budžeta 

transferti 
7 261 818 6 743 968 11 612 879 8 004 552 68,93 +1 260 584 118,69 

Pašvaldību 

budžeta 

transferti 

409 648 470 393 503 202 504 714 100,30 +34 321 107,30 

Kopā 22 185 171 22 482 894 27 696 701 24 573 901 88,72 +2 091 007 109,30 

 

2017.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 

1152 euro, kas ir par 116 euro vairāk nekā 2016.gadā, kad kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 

uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 1036 euro. 

 
17.att. Dobeles novada pašvaldības 2017.gada ieņēmumi 
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3.3. Pamatbudžeta izdevumi 

Kopumā 2017.gadā izlietoti līdzekļi 23 663 312 euro apmērā, kas ir par 9,48% 

vairāk nekā 2016.gadā. Šie līdzekļi nodrošināja veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto 

pasākumu, programmu un projektu realizāciju. 2017.gadā pašvaldība veiksmīgi pabeigusi 

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

aizņēmumi Valsts kasē. Kopējās pašvaldības saistības 2017.gada beigās ir 8 646 874 euro.  

Kapitālieguldījumiem - infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un 

pamatlīdzekļu iegādei - 2017.gadā novirzīti 3 536 506 euro, kas ir 14,95% no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem, uzturēšanas izdevumi veido 20 126 806 euro jeb 85,05% no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

12.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 

Izdevumi 

atbilstoši 

ekonomiskajai 

klasifikācijai 

2015.gada 

izpilde, 

EUR 

2016.gada 

izpilde, 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2017.gads 

pret 

2016.gadu 

EUR 

2017.gads 

pret 

2016.gadu 

% 

Uzturēšanas 

izdevumi kopā 18 459 278 19 515 119 22 286 971 20 126 806 90,31 +611 687 103,13 

Kārtējie izdevumi 16 572 416 17 753 502 19 858 218 18 267 908 91,99 +514 406 102,30 

Procentu izdevumi 42 636 24 090 55 317 4 018 7,26 -20 072 16,68 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti 1 259 589 1 285 331 1 809 885 1 391 993 76,91 +106 662 108,30 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti 584 637 452 196 563 551 462 887 82,14 +10 691 102,36 

Izdevumi 

kapitālieguldījumi

em 1 553 601 2 098 643 4 523 861 3 536 506 78,17 +1 437 863 168,51 

Zaudējumi no 

valūtas kursa 

svārstībām 0 15 500 0 0 -15 0 

Kopā 20 012 879 21 613 777 26 811 332 23 663 312 88,26 +2 049 535 109,48 

 

 
18.att. Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumu izpildes 

struktūra, % 
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Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā (19.attēls), redzam, ka: 

1) lielākā daļa pamatbudžeta izdevumu 13 400 304 euro jeb 56,63% ir izlietoti 

izglītības funkciju nodrošināšanai, 

2) 2 534 534 euro jeb 10,71% ir izlietoti vadības funkciju izpildei un 

administrēšanai, 

3) 2 130 191 euro jeb 9,00% ir izlietoti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 

 

13.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajai 

klasifikācijai 

2015.gada 

izpilde, 

EUR 

2016.gada 

izpilde, 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2017.gads 

pret 

2016.gadu 

EUR 

2017.gads 

pret 

2016.gadu 

% 

Valdības dienesti 2 254 359 2 259 481 3 026 133 2 534 534 83,75 +275 053 112,17 

Sabiedriskā kārtība 

un drošība 
330 834 341 045 

389 650 379 087 97,29 +38 042 111,15 

Ekonomiskā darbība 447 018 472 208 1 444 855 1 154 815 79,93 +682 607 244,56 

Vides aizsardzība 57 463 446 673 229 749 145 538 63,35 -301 135 32,58 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

1 826 759 2 001 518 

2 463 081 2 130 191 86,48 +128 673 106,43 

Veselība 14 419 14 789 107 226 77 438 72,22 +62 649 523,62 

Kultūra un sports 1 749 455 1 748 688 2 120 710 1 982 233 93,47 +233 545 113,36 

Izglītība 11 588 592 12 601 478 14 352 838 13 400 304 93,36 +798 826 106,34 

Sociālā aizsardzība 1 743 980 1 727 897 2 677 090 1 859 172 69,45 +131 275 107,60 

Kopā 20 012 879 21 613 777 26 811 332 23 663 312 88,26 +2 049 535 109,48 

 

 
19.att. Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra 
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Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 2017.gadā bija 1110 

euro, kas ir par 113 euro vairāk nekā 2016.gadā, kad kopējie budžeta izdevumi uz vienu 

Dobeles novada iedzīvotāju bija 997 euro. 

3.4. Speciālā budžeta izpilde 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā bija 765 638 euro, kas, salīdzinot ar 

2016.gadu, ir palielinājušies par 21 819 euro vai 2,93%. Speciālo budžetu veido dabas 

resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondam. 

Speciālā budžeta līdzekļi 889 083 euro apmērā izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai un 

remontam, 74 723 euro apmērā izlietoti atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā. 

 

14.tabula 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

  

2015.gada 

izpilde 

EUR 

2016.gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde 

no gada 

sākuma 

Izpilde 

% pret 

gada 

plānu 

2017.gads/

2016.gads 

EUR 

2017.gads/

2016.gads 

% 

Ieņēmumi 

Dabas resursu 

nodoklis 125 814 62 834 99 228 84 653 85,31 +21 819 134,72 

Mērķdotācijas 

pašvaldību 

autoceļu fondiem 631 235 680 985 680 985 680 985 100 0 0 

Pārējie ieņēmumi 0 0 0 0 0 0 0 

Kopā ieņēmumi 757 049 743 819 780 213 765 638 98,13 +21 819 102,93 

Izdevumi 

Ekonomiskā 

darbība 591 851 635 504 889 083 889 083 100 +253 579 139,90 

Vides aizsardzība 76 936 68 647 89 298 74 723 83,68 +6 076 108,85 

Kopā izdevumi 668 787 704 151 978 381 963 806 98,51 +259 655 136,87 

 

3.5. Ziedojumi un dāvinājumi 

2017.gadā pašvaldība saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus 26 887 euro apmērā, 

kas, kopā ar ziedojumu līdzekļu atlikumu, izlietoti atbilstoši mērķim - ekonomisko, 

izglītības, kultūras un sociālo funkciju nodrošināšanai: 

1) kultūrai un sportam – 8 744 euro, 

2) izglītībai – 21 176 euro, 

3) sociālajai aizsardzībai – 14 259 euro, 

6) vadības dienestiem – 11  euro. 

 

2017.gadā pašvaldība ziedojumos ir saņēmusi par 94,55% jeb 119 626 euro mazāk 

nekā 2016.gadā. 
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15.tabula 

Pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 

  

2015.gada 

izpilde 

EUR 

2016.gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde 

pret gada 

plānu, % 

2017.gads/

2016.gads 

EUR 

2017.gads/

2016.gads, 

% 

Ieņēmumi  

Ziedojumi un 

dāvinājumi naudā 82 983 146 513 26 887 26 887 100 -119 626 5,45 

Kopā ieņēmumi 82 983 146 513 26 887  26 887 100 -119 626 5,45 

Izdevumi 

Ekonomiskā 

darbība 50 000 36 420 0 0 0 -36 420 x 

Kultūra un sports 8 669 1 177 8 744 8 744 100 +7 567 742,91 

Izglītība 7 019 6 128 21 176 21 176 100 +15 048 345,56 

Vispārējie vadības 

dienesti 1 068 2 11 11 100 +9 550,0 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 4 544 0 0 0 0 0 x 

Sociālā aizsardzība 8 779 12 148 14 259 14 259 100 +2111 117,38 

Vides aizsardzība 0 94 159 0 0 0 -94 159 x 

Kopā izdevumi 80 079 150 034 44 190 44 190 100 -105 844 29,45 
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4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS 

2017.gadā Dobeles novada pašvaldībai bija līdzdalība 7 radniecīgajās 

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

pamatkapitāla vērtība 2017.gada 1.janvārī bija 14 345 746 euro, savukārt, 2017.gada 

31.decembrī – 14 543 996 euro. Līdzdalība uzskaitīta pēc izmaksu metodes. 

2017.gadā reģistrēts kapitāldaļu palielinājums kopsummā par 206 958 euro, tai skaitā 

pārskata periodā un iepriekšējos periodos pārskaitītie naudas līdzekļi 204 482 euro un 

mantiskais ieguldījums 2476 euro vērtībā. 2010.gada 13.jūlijā tika pieņemts Dobeles novada 

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

2017.gadā pabeigts likvidācijas process, un tika izslēgts pamatkapitāls 8 708 euro vērtībā. 

16.tabula 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
Uzņēmuma nosaukums Uz 01.01.2015. Uz 31.12.2016. Uz 31.12.2017. 

EUR Līdzda-

lība % 

EUR Līdzda-

lība % 

EUR Līdzda-

lība % 

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

SIA „DOBELES AUTOBUSU 

PARKS” 

584 000 100 584 000 100 584 000 100 

SIA „Dobeles komunālie 

pakalpojumi” 

349 793 100 349 793 100 349 793 100 

SIA „DOBELES ŪDENS” 4 641 743 100 4 641 743 100 4 848 701 100 

SIA „Dobeles un apkārtnes 

slimnīca” 

5 000 000 100 5 842 552 100 5 842 552 100 

SIA „Zebrenes nami” 8 708 100 8 708 100 0 x 

SIA “DOBELES 

NAMSAIMNIEKS” 

147 303 100 689 303 100 689 303 100 

Kopā 12 961 194 x 14 345 746 x 14 543 996 x 
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5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Dobeles novada teritorijā saskaņā ar datiem par Dobeles novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu uz 2017.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. 

 
20.att. Dobeles novada pašvaldības zemes 2017.gadā 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atlikusī vērtība uz 31.12.2017. bija 48 729 307 euro. 

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

365 964 euro. 

17.tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2017.gadā 
Konta Nr. Posteņa nosaukums Atlikusī vērtība, EUR 

uz 31.12.2015. uz 31.12.2016. uz 31.12.2017. 

A B 24 24 24 

1210+1260 Nekustamais īpašums kopā 49 555 286 48 363 343 48 729 307 

1210n Zeme, ēkas un būves 49 411 169 48 202 332 48 563 773 

1211n Dzīvojamās ēkas  2 550 042 2 427 209 2 345 091 

1212n Nedzīvojamās ēkas 18 956 571 19 145 846 19 401 925 

1213n Transporta būves 14 083 285 12 727 272 12 462 347 

1214n Zeme zem ēkām un būvēm 2 780 610 2 710 326  3 147 255 

1215n Kultivētā zeme 3 038 181 3 003 763 2 888 519  

1216n Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 463 431 504 611 498 071 

1217n Pārējā zeme 1 897 091 1 833 918 2 008 888 

1218n Inženierbūves 4 264 408 4 549 188 4 656 070 

1219n Pārējais nekustamais īpašums 1 377 550 1 300 199 1 155 607 

1260n Bioloģiskie un pazemes aktīvi 144 117 161 011 165 534 

1262n Augļu dārzi un citi regulāri ražojošu 

koku stādījumi 0 0 0 

1263n Mežaudzes 130 611 145 588 149 584 

1269n Pārējie bioloģiskie aktīvi 13 506 15 423 15 950 

 

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 31.12.2017. 

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 8 542 733 4 582 914 3 959 819 

Ēkas 19 401 925 18 370 928 1 030 997 

Būves 17 118 417 0 17 118 417 

Dzīvokļi 2 345 091 2 331 325 13 766 

KOPĀ: 47 408 166 25 285 167 22 122 999 
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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" tika uzsākts darbs pie 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes. Grozījumu izstrādi veica publiskajā iepirkumā 

uzvarējušais pretendents SIA "Reģionālie projekti". Teritorijas plānojums ar grozījumiem 

apstiprināts ar Dobeles novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.187/9 "Par Dobeles 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu un Vides pārskata apstiprināšanu 

un Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.3 "Dobeles novada teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa 

izdošanu"". 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi aktualizēt, atbilstoši aktuālajiem 

būvniecības normatīvajiem aktiem un vispārīgajiem teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem. 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". 

Pārskata periodā attīstības programmas investīciju plāns ir aktualizēts vienu reizi – ar 

Dobeles novada domes 2017.gada 26.janvāra. lēmumu Nr. 14/1 "Par Dobeles novada 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu". 

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 

10.pielikumā). 

2017.gadā tika veikta 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. Anketas 

apkopojums atspoguļots Dobeles novada pašvaldības 2016.gada publiskajā pārskatā un 

Uzraudzības ziņojumā par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

īstenošanu 2016.gadā. 
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6.1. Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

2017.gadā finanšu līdzekļi izlietoti par 9,48% vairāk nekā 2016.gadā, ir nodrošināta 

sekmīga novada iestāžu darbība, plānoto pasākumu, programmu un projektu realizācija.  

Eiropas fondu finansējums 2017.gadā sastādīja 678 438 euro, kas ir 2,76% no 

kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinot ar 2016.gadu piesaistītais finansējums 

palielinājies par 575 611 euro vai  sešas reizes. 

2017.gadā pašvaldība sniegusi finansiālu atbalstu biedrībām, nodibinājumiem, 

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

summu 46 425 euro, sociālajā un veselības jomā – 12 315 euro. Pārskata periodā NVO ir 

sniegts līdzfinansējums 2 242 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.  

2017.gads Dobeles novadā ir bijis veiksmīgs, ar kaut nelielām, bet attīstības 

tendencēm.  

Pārskata periodā, piesaistot Eiropas savienības fondu finansējumu, ir realizēti 

sekojoši projekti: 

 Annenieku pagasta Kaķenieku ciema kopienas centra ēkas atjaunošana. 

Projekta kopējās izmaksas 84 527 EUR, t. sk., ELFLA 45 000 EUR. 

 Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Dobeles novada Krimūnu 

pagasta iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas 134 333 EUR, t.sk., 

publiskais finansējums ELFLA 45 000 EUR. 

 Gājēju un veloceliņa izbūve Dobeles novada Virkus kapu sasniedzamības 

uzlabošanai. Projekta kopējās izmaksas 219 638 EUR, t.sk., ELFLA 45 000 

EUR. 

 Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības 

izmantojamajās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā. Projekta 

kopējās izmaksas 110 822 EUR, t.sk., ELFLA 82 930,82 EUR. 

 Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas daļas arheoloģijas veikšana. 

Projekta kopējās izmaksas 21 809,54 EUR, no tām 5000,00 EUR Valsts 

Kultūrkapitāla fonda finansējums. 

2017.gadā pašvaldība ir saņēmusi finansējumu atsevišķu ieceru realizācijai: 

 Latvijas valsts ceļu mērķdotācija 398 060 EUR apmērā Liepājas šosejas 

pārbūvei (pārbūves kopējās izmaksas 406 050 EUR). 

 Valsts budžeta mērķdotāciju Dobeles olimpisko sporta veidu centra stadiona 

pārbūvei būvprojekta izstrādei 200 000 EUR apmērā. Būvprojekta izstrāde 

izmaksājusi 181 707 EUR. 

 Valsts budžeta finansējums 3D printera iegādei Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošai vidusskolai. Printera iegādes kopējās izmaksas 4038 EUR, 

t.sk., valsts budžeta finansējums. 

 Valsts budžeta mērķdotācija Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra 

aktivitāšu mājas "Zaļkalni" volejbola laukuma izveidei. Laukuma izveides 

kopējās izmaksas 11 112 EUR, t.sk. 11 083 EUR mērķdotācija biedrībai 

"Saspraude". 

 Valsts atbalsts biedrībai "Gold barbell" sporta zāles izbūvei "Reķos", 

Aizstrautnieku pagastā, Dobeles novadā 5 000 EUR apmērā. 
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7. DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2018.GADĀ 

Dobeles novada pašvaldības 2018.gada kopbudžeta (pamatbudžeta un speciālā 

budžeta) ieņēmumi prognozēti 28 199 359 euro apjomā (1312 eiro uz vienu Dobeles novada 

iedzīvotāju), kas, salīdzinot ar 2017.gada precizēto plānu, ir par 502 658 euro jeb 1,8% vairāk.  

2018.gada pamatbudžeta prognozētie ieņēmumi ir 27 398 583 euro, speciālā budžeta 

ieņēmumi 800 776 euro. Ieņēmumu īpatsvars ir šāds: pamatbudžets – 97%, speciālais 

budžets – 3%  no kopējiem ieņēmumiem. 

2018.gadā Eiropas fondu finansējums plānots  5 239 730 euro apmērā, kas ir par 

4 561 949 vairāk nekā izpilde 2017.gadā. 

2017.gadā pašvaldība, saskaņā ar izvirzītajām attīstības prioritātēm, izstrādāja jaunus 

projektu pieteikumus, lai apgūtu Eiropas struktūrfondu līdzekļus. Pārskata periodā ir 

noslēgti trīs līgumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības 

fonda projektu īstenošanu. Projektu īstenošana paredzēta 2018.gadā, līdz pat 2020.gadam. 

Paredzams, ka arī 2018.gadā ar CFLA tiks slēgti līgumi par vairāku projektu īstenošanu. 

2018.gadā pašvaldība strādās, lai piesaistītu Eiropas struktūrfondu līdzekļus, kā arī 

turpinās iepriekšējos gados iesāktos darbus ES finansējuma apguvei: 

1) "PROTI un DARI!", kas atbilst ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmai "Izaugsme un nodarbinātība" SAM1 8.3.3. "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 EUR; 

2) 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" SAM 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 EUR, ESF finansējums: 4 853 010,40 EUR; 

3) 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 

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

nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķis  
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Labklājības ministrija. Projekta ietvaros plānotas apmācības Sociālā dienesta 

darbiniekiem; 

4) SAM 5.5.1. ietvaros trīs Zemgales pašvaldības – Jelgava, Dobele un Bauska, piesaistot 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, īstenos kopīgu 

kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas projektu – "Nozīmīga kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai 

Zemgales reģionā". Projekta kopējās izmaksas ir 5 988 080,75 EUR, t.sk. ERAF 

finansējums - 2 347 500 EUR. Dobeles novada pašvaldība kopīgā projekta ietvaros 

veiks Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas izbūvi. Pilsdrupās darbi plānoti laika 

periodā no 2018.gada līdz 2020.gadam, to plānotās kopējās izmaksas – 2 200 000 EUR, 

t.sk., ERAF 939 593 EUR; 

5) 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 1 330 329,02 EUR, t.sk ERAF finansējums 391 614,64 

EUR; 

6) 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 2 075 868,63 EUR, t.sk., 1 381 539,93 EUR ERAF finansējums. 

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; 

7) 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 (2.posms)", 

tā plānotās izmaksas 3 877 396,31 EUR, t.sk., 2 038 254,37 EUR ERAF finansējums. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēta Uzvaras iela Dobelē, palielinot ielas 

nestspēju, pārbūvējot ielas segumu, izbūvējot apvienoto gājēju un velobraucēju celiņu  

un ierīkojot ielas apgaismojumu posmā, kur tā nav, kā arī tiks pārbūvēts ūdensvads, 

sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija; 

8) SAM 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros tiks realizēti  3 

projekti: Dobeles sākumskolas pārbūve un sporta zāles būvniecība Dainu ielā 8,   

dabaszinātņu mācību centra būvniecība Dobeles Valsts ģimnāzijas (DVĢ) un Dobeles 

1. vidusskolas vajadzībām, kā arī DVĢ esošās ēkas atjaunošana, Dobeles novada 

izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība Jāņa Čakstes ielā 4. Visu Projektu 

kopējā indikatīvā summa 8,13 milj EUR, t.sk., ERAF finansējums 3 503 935 EUR. 

9) 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 

5,083 milj EUR, t.sk. ES finansējums 3,95 milj EUR; 

10) Projekta "Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība" 

("Regeneration, development and maintenance of public territories with environmental 
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problems", LLI-408) prioritātes 1.3. "Degradēto teritoriju reģenerācija" Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros tiks veikta 

Bērzes upes kreisā krasta Pļavas ielā 3 labiekārtošanas darbu 1.kārta. Projekta indikatīvā 

summa 650 000 EUR. 

11) Skolas un Upes ielas pārbūve Dobeles pilsētā;  

12) Katoļu un Bīlenšteina ielas izbūve Dobeles pilsētā.  

 

Dobeles novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta plānoto izdevumu struktūru 

budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai, pasākumu finansēšanai, teritorijas uzturēšanai un 

labiekārtošanai, projektu finansēšanai un sociālajai palīdzībai skatīt 21.attēlā. 

 
21.att. Dobeles novada pašvaldības 2018.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 

PIRMSSKOLAS  

IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES 

SIA «DOBELES 

ENERĢIJA» 

SIA «DOBELES 

ŪDENS» 

SIA «DOBELES 

AUTOBUSU PARKS» 

SIA «DOBELES UN 

APKĀRTNES 

SLIMNĪCA» 

SIA «DOBELES 

KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI» 

SIA «NAMSAIMNIEKS» 

NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA 

Dobeles novada DOME 

1.pielikums. Novada pašvaldības pārvaldes shēma  
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2.pielikums. Pašvaldības finansējums izglītības iestādēm 2017.gadā 

2017.g. 2016.g. 2017.g. 2016.g. 2017.g. 2016.g. 2017.g. 2016.g.

PII "Auriņš" 107 538 97 836 41 586 40 476 3 527 2 569 152 651 140 881 11 770

PII "Naudīte" 35 736 48 284 9 318 18 041 0 0 45 054 66 325 -21 271

PII "Jāņtārpiņš" 359 471 316 866 100 040 86 934 14 826 26 026 474 337 429 826 44 511

PII "Minkuparks" 183 844 163 158 68 196 70 488 6 596 7 507 258 636 241 153 17 483

PII "Riekstiņš" 196 184 174 458 69 693 90 979 5 395 9 920 271 272 275 357 -4 085

PII "Spodrītis" 388 924 348 758 129 801 153 318 10 741 9 556 529 466 511 632 17 834

PII "Zvaniņš" 356 156 337 261 127 121 131 237 8 160 13 357 491 437 481 855 9 582

SPII "Valodiņa" 75 381 0 37 414 0 1 322 0 114 117 0 114 117

1.vidusskola 272 546 256 586 274 411 248 221 14 875 26 079 561 832 530 886 30 946

DVĢ 140 697 123 447 104 901 92 596 21 740 18 349 267 338 234 392 32 946

DAVV 205 245 202 445 179 980 174 199 12 912 46 662 398 137 423 306 -25 169

Apgulde 106 078 42 007 28 693 51 095 0 821 134 771 93 923 40 848

Annenieku psk. 54 530 49 456 32 763 47 273 7 043 5 663 94 336 102 392 -8 056

Bikstu psk. 66 160 60 930 49 764 47 494 3 098 3 084 119 022 111 508 7 514

Gardenes psk. 217 131 205 473 134 805 95 259 14 371 11 024 366 307 311 756 54 551

Krimūnu sākumsk. 107 628 88 359 69 910 53 351 1 770 9 503 179 308 151 213 28 095

Kristīgā psk. 92 514 84 674 64 057 91 150 6 454 4 038 163 025 179 862 -16 837

Lejasstrazdu psk. 78 116 83 853 41 620 34 746 3 162 4 306 122 898 122 905 -7

Mežienieku psk. 60 462 56 870 44 099 33 547 6 450 4 637 111 011 95 054 15 957

Penkules psk. 94 733 88 163 54 002 63 548 4 533 3 880 153 268 155 591 -2 323

Dobeles sākumsk. 75 278 71 209 55 399 77 212 1 674 1 544 132 351 149 965 -17 614

DJIVC 92 620 117 584 39 197 48 610 2 484 4 999 134 301 171 193 -36 892

Mākslas skola 90 822 75 420 20 155 29 274 3 191 4 363 114 168 109 057 5 111

Mūzikas skola 97 977 94 814 37 088 47 639 3 832 1 000 138 897 143 453 -4 556

Sporta skola 114 880 108 237 135 514 114 467 8 326 11 930 258 720 234 634 24 086

IP 173 819 160 248 190 167 247 695 1 151 2 949 365 137 410 892 -45 755

t.sk.skolēnu pārv. 0 0 159 947 158 721 0 0 159 947 158 721 1 226

Izglītības pasākumi 19 467 22 686 54 941 54 895 0 0 74 408 77 581 -3 173

Kopā 3 863 937 3 479 082 2 194 635 2 243 744 167 633 233 766 6 226 205 5 956 592 269 613

Izglītības iestāde

Darba algai un 

soc.nodoklim, EUR Uzturēšanai, EUR

Pamatlīdzekļu 

iegādei, EUR Kopā, EUR

Izmaiņas, 

EUR (2017 

pret 2016)
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3.pielikums. 2016./2017. mācību gada rezultāti Dobeles novada skolās 
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1.-4. 28 3 4 0 0 10.7% 14.3% 0.0% 0.0%

5.-9. 41 0 6 3 0 0.0% 14.6% 7.3% 0.0%

1.-4. 32 0 32 0 0 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

5.-9. 38 0 38 1 0 0.0% 100.0% 2.6% 0.0%

1.-4. 31 0 4 0 0 0.0% 12.9% 0.0% 0.0%

5.-9. 38 0 5 3 0 0.0% 13.2% 7.9% 0.0%

1.-4. 355 71 7 5 2 20.0% 2.0% 1.4% 0.6%

5.-9. 345 4 29 19 0 1.2% 8.4% 5.5% 0.0%

10.-12. 58 0 0 2 0 0.0% 0.0% 3.4% 0.0%

5.-9. 26 0 0 2 12 0.0% 0.0% 7.7% 46.2%

10.-12. 136 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1.-4. 83 32 11 2 1 38.6% 13.3% 2.4% 1.2%

5.-9. 125 10 37 19 5 8.0% 29.6% 15.2% 4.0%

Dobeles 

sākumskola

1.-4. 160 28 25 0 0 17.5% 15.6% 0.0% 0.0%

5.-9. 175 7 0 0 0 4.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10.-12. 173 3 0 8 1 1.7% 0.0% 4.6% 0.6%

1.-4. 41 6 9 1 1 14.6% 22.0% 2.4% 2.4%

5.-9. 69 1 17 11 3 1.4% 24.6% 15.9% 4.3%

1.-4. 20 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5.-6. 16 0 0 1 0 0.0% 0.0% 6.3% 0.0%

1.-4. 34 7 9 0 2 20.6% 26.5% 0.0% 5.9%

5.-6. 20 2 9 0 4 10.0% 45.0% 0.0% 20.0%

1.-4. 39 10 4 1 0 25.6% 10.3% 2.6% 0.0%

5.-9. 65 0 8 13 1 0.0% 12.3% 20.0% 1.5%

1.-4. 42 7 4 0 0 16.7% 9.5% 0.0% 0.0%

5.-9. 40 3 5 2 0 7.5% 12.5% 5.0% 0.0%

1.-4. 865 164 109 9 6 19.0% 12.6% 1.0% 0.7%

5.-9. 998 27 154 74 25 2.7% 15.4% 7.4% 2.5%

10.-12. 367 3 0 10 1 0.8% 0.0% 2.7% 0.3%

Kopā visās klašu 

grupās
1.-12. 2230 194 263 93 32 8.7% 11.8% 4.2% 1.4%

1. Bērzupes SIP - Bērzupes speciālā internātpamatskola

2. DAVV- Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

Gardenes 

pamatskola

Lejasstrazdu 

sākumskola

Krimūnu 

sākumskola

Dobeles novadā

Mežinieku 

pamatskola

Penkules 

pamatskola

Annenieku 

pamatskola

Bērzupes SIP1

Bikstu 

pamatskola

Dobeles 

1.vidusskola

Dobeles Kristīgā 

pamatskola

DAVV2

Dobeles Valsts 

ģimnāzija

 2016./2017. mācību gada rezultāti Dobeles novada skolās
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4.pielikums. 2017.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti kultūras nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. 
Biedrība "Elise" 

Krimūnu pagasta deju kopas "Akači" dalība mūzikas 

festivālā "Sommer in Adria" 
600,00 

2. "Gaismas koks", Dobeles 

novada kultūrizglītības 

biedrība 

Ceļā uz Latvijas simtgadi 300,00 

3. Latvijas Nacionālo karavīru 

biedrības Dobeles nodaļa 
Paaudžu sadarbība Latvijas vēstures skaidrošanā 300,00 

4. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Kauleņaugi 300,00 

5. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs "Bikstenieki" 

Etnogrāfisko Džūkstes vīriešu kreklu izgatavošana 

vidējās paaudzes deju kolektīvam "Bikstenieki" 
600,00 

6. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs "Bikstenieki" 

Etnogrāfisko Irlavas sieviešu kreklu izgatavošana 

vidējās paaudzes deju kolektīvam "Bikstenieki" 
600,00 

7. Jauniešu izglītības un 

iniciatīvu centrs "Saspraude" 
Atbalsts jauktajam korim "Septiņi sapņi" 600,00 

8. "Gaismas koks", Dobeles 

novada kultūrizglītības 

biedrība 

No sīka ziediņa top ziedu pļava 300,00 

9. 
Zebrenes sieviešu biedrība 

"Dīva" 

Rokdarbu pulciņa "Pūriņš"5 gadu un Zebrenes 

sieviešu biedrības "Dīva"10 gadi kopā ar domu 

biedriem sadraudzības pasākums 

300,00 

10. Dobeles invalīdu biedrība Esi kā liesma , kas augšup tiecas 100,00 

11. 
Literārā biedrība "Spārni" 

Solvitas Puķītes grāmata "Saule pūpolkokā "par 

Annenieku pagasta Bērzupes apkārtni 
300,00 

12. Annenieku attīstības biedrība Cildināsim sava ciemata vārdu un vēsturi! 500,00 

13. Dobeles kultūras biedrība Tautas tērpu komplektācija un atjaunošana 600,00 

14. Selekcionāra Pētera Upīša 

biedrība 
Izstāde "Domu dārzs "Pētera Upīša piemiņas muzejā 570,00 

15. Kultūrizglītības biedrība 

"Darbs" 
Penkules deju kolektīvam -80 200,00 

16. Kultūrizglītības biedrība 

"Darbs" 

Piemiņas zāles izveidošana Latvijas Valsts 

prezidentam Alberta Kviesim 
600,00 

17. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība (DPPB) 
Dziesmai ir spēks 200,00 

18. 
Biedrība "Koris" Vizma 

Kora "Vizma" dalība 3.Eiropas koru olimpiādē un 

Nāciju Grand prix Rīga 2017 
600,00 

19. Kultūrizglītības biedrība 

"Bērze" 

220.gadu jubilejas pasākums pirmajai skolai Bērzē 

"Vecais zvans atkal skan Bērzes skolā …" 
300,00 

20. Bikstu sieviešu biedrība 

"Senēcija" 

Bikstu senioru deju kolektīva deju festivāls "Kad 

mostas pavasaris" 
100,00 

21. 
Biedrība "Elise" 

Radošās darbnīcas un bērnu rīts Krimūnu pagasta 

svētku ietvaros 
420,00 

22. Dobeles novada vēstures 

biedrība 
Ceļojošās izstādes "Dobeles novads" izveide 600,00 

23. Dobeles novada vēstures 

biedrība 
Muzeju Nakts radošās darbnīcas 410,00 

KOPĀ 9 400,00 

2.uzsaukums 

1. "Gaismas koks", Dobeles Ekspozīciju siena Dobeles novada Centrālajā 470,00 



Dobeles novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats  

66 

 

novada kultūrizglītības 

biedrība 

bibliotēkā 

2. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Latvju spēka zīmes 300,00 

3. Dobeles kultūras biedrība Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadraudzības 

koncerts/konkurss - "DOBELES ĀBOLU MAISS" 

500,00 

4. "Gaismas koks", Dobeles 

novada kultūrizglītības 

biedrība 

"Neturi sveci zem pūra"- izstāžu sienas ierīkošana 

Aizstrautnieku bibliotēkā 

360,00 

5. Biedrība "Ultramarīns" Dobeles novads - Latvijas simtgadei 300,00 

6. Biedrība "BDK Drellīši" Tautisko Zemgales linu kreklu šūšana Dobeles 

pilsētas kultūras nama bērnu deju kolektīvam 

"Drellīši" vecuma grupā 5. - 9. klase 

600,00 

7. Bikstu sieviešu biedrība 

"Senēcija" 

Bikstu Kultūras un atpūtas centra sieviešu vokālā 

ansambļa "Noskaņa" skatuves tērpa izveide 

600,00 

8. Kultūrizglītības biedrība 

"Darbs" 

Mūzikas kapelu saiets "Kuļmašīna" Penkulē 350,00 

9. Kultūrizglītības biedrība 

"Darbs" 

Amatierteātru festivāls "Reprīze" 350,00 

10. Biedrība Vidējās paaudzes 

deju kolektīvs "Bikstinieki" 

Etnogrāfisko sieviešu sirsniņsaktu un apakšcepuru 

izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam 

"Bikstinieki" 

600,00 

11. Biedrība Vidējās paaudzes 

deju kolektīvs "Bikstinieki" 

Etnogrāfisko vīriešu (Kurzeme) un sieviešu 

(Zemgale) kurpju izgatavošana vidējās paaudzes deju 

kolektīvam "Bikstinieki" 

600,00 

12. Dobeles vēstures biedrība Mākslinieces Hildas Vīkas gleznu reprodukcijas 

pastkartēs 

542,00 

13. Selekcionāra Pētera Upīša 

biedrība 

Pētera Upīša dārza bagātināšana ar inovatīvām 

atpūtas iespējām 

500,00 

14. Biedrība Koris "Vizma" Dobeles pūtēju orķestra koncertkreklu iegāde 528,00 

KOPĀ 6 600,00 

KOPĀ 2017.GADĀ 16 000,00 
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5.pielikums. 2017.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti sporta nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. Biedrība "TANDEMS DH" TANDEMSDH 2017.gada sezona 500,00 

2. Dobeles invalīdu biedrība Celies, posies un ej! 250,00 

3. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Laimiņas 20 gadu jubilejas Sports svētki Dobelē 

bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
620,00 

4. Biedrība Dobeles šaha klubs Šaha kluba aprīkojuma uzlabošana 400,00 

5. 
Biedrība IPPON 

Dobeles novada karatē sacensības "Jaunbērzes kauss 

2017" 
700,00 

6. 
Jaunatnes futbola centrs 

"Dobele" 

Atbalsts JFC "Dobele" futbolistu audzēkņu 

piedalīšanas 2017.gada Latvijas Jaunatnes futbola 

čempionātā 

1700,00 

7. Latvijas Vieglatlētikas 

savienība 
Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 2017 1900,00 

8. 
Biedrība hokeja kluba 

"Ledusvīri" 

Hokeja kluba "Ledusvīri" dalība LHL (Latvijas hokeja 

līgas) un Ozolnieku hokeja čempionāta spēlēs 

Ozolniekos 

500,00 

9. Biedrība "Latvijas 

Zēģelētāju savienība" 

Jāņa Lakstīgalas dalība augsta līmeņa sacensībās 

paraburāšanā 
600,00 

10. Biedrība "Tautas sporta 

bāze" 

Loka šaušanas sacensību "WA3D Dobele" 

organizēšana 
600,00 

11. 
Biedrība MX4 Dobele 

MX4 Dobele vadošo jauno sportistu nodrošinājums 

startam Eiropas čempionāta sacensībās motokrosā 
1800,00 

12. 

Biedrība Riteņbraukšanas 

sporta klubs "Tandēms" 

Riteņbraukšanas sporta kluba "Tandēms" sportistu 

gatavošanās 2017.gada Latvijas, Eiropas un Pasaules 

čempionātiem. Starts Nāciju kausu posmos.Kluba 

komandas starts Latvijas čempionātā, lielākajos MTB 

sacensību seriālos un velomaratonos 

1800,00 

13. 
Latvijas Karatē federācija 

Viktorijas Rezajevas dalība Eiropas Karatē federācijas 

Čempionātā no 4.līdz7.maijam Kocaeli, Turcijā 
300,00 

14. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
ES, TU, VISI KOPĀ! 400,00 

15. 

Biedrība "Gold Barbell" 

Biedrības "Gold Barbell" 2017.gada mērķu 

sasniegšanai: pirms sacensību treniņnometne Lietuvā, 

WPC (World powerlifting congress) Eiropas 

čempionāts 2017 Helsinki (Somija), profesionālā 

svarcelšanas stieņa iegāde 

1600,00 

16. 
Biedrība Sporta klubs 

"Dobeles atlēts" 

a)Dobeles atklātais čempionāts svarcelšanā 

b)Eiropas čempionāts jauniešiem U15,U17 vecuma 

grupā svarcelšanā 

1700,00 

17. 
Latvijas Dambretes 

savienība 

Trīskārtējās LR čempiones U-13 Valērijas Zarovskas 

piedalīšanās pasaules jaunatnes čempionātā 64 lauciņu 

dambretē 

250,00 

18. Biedrība "Dobeles Prāta 

sporta klubs" 

Piedalīšanās 17.Starptautiska'jā turnīrā "Plska gra"100- 

lauciņu dambretē Nidzucā (Polija) 
300,00 

19. 
Latvijas Triatlona federācija 

Atbalsts Latvijas Triatlona izlases sportistiem dalībai 

Eiropas līmeņa sacensībās Dobeles novada sportistiem 
840,00 

20. 
SK AQUATICS 

SK AQUATICS sportistu dalība 2017.gada vietēja un 

starptautiska mēroga triatlona sacensībās 
1800,00 

21. 
Šaušanas sporta klubs 

Dobele 

Dobeles novada sportistu starti Latvijas šaušanas 

izlases sastāvā ISSF Pasaules čempionātā ZuHl 

(Vācija) un Eiropas čempionātā Baku (Azerbaidžāna) 

1800,00 

  
KOPĀ 20 360,00 
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2.uzsaukums 

1. Basketbola klubs 

"Vecmeistari" 

Atbalsts Dobeles novada sieviešu basketbola komandai 500,00 

2. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Veselības veicināšanas pasākumi "Laimiņā" 500,00 

3. Latvijas Vieglatlētikas 

savienība 

Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 2018 1425,00 

4. SK AQUATICS SK AQUATICS sportistu dalība pirms sezonas 

treniņnometnē 

700,00 

5. Latvijas Triatlona federācija Atbalsts Latvijas Triatlona izlases sportistiem dalībai 

Eiropas līmeņa sacensībās Dobeles novada sportistiem 

400,00 

6. Riteņbraukšanas sporta 

klubs "Tandēms" 

Riteņbraukšanas sporta kluba "Tandēms" sportistu 

gatavošanās 2017/18.gada Latvijas, Eiropas un 

Pasaules čempionātiem. Kluba komandas starts 

Latvijas čempionātā, lielākajos MTB sacensību seriālos 

un velomaratonos 

1100,00 

7. Biedrība MX4 Dobele Arnolda Sniķera un Maira Pumpura starts Eiropā - 

Eiropas Čempionātā un Coup de Avenir sacensībās 

1100,00 

8. Sporta klubs Reir "Dobele" Finansiāls atbalsts biedrības Sporta klubs Reir 

"Dobele"2017. gada noslēdzošajām aktivitātēm 

1050,00 

9. Biedrība "Gold Barbell" Biedrības "Gold Barbell" 2017. gada mērķu 

sasniegšanai: pirms sacensību treniņnometne Lietuvā 

(Klaipēdā), WRPF (World ROW powerlifting 

FEDERATION) Pasaules čempionāts 2017 Maskava 

(Krievija), sacensības Mr.Olimpia Las Vegas (ASV) 

1000,00 

10. Šaušanas sporta klubs 

Dobele 

Dobeles novada šaušanas izlases starts starptautiskajās 

sacensībās "Baltijas kauss 2017" Leba (Polija), 

starptautiskajās sacensībās Minhenē (Vācija), Eiropas 

čempionātā 10m Gyorā (Ungārija) 

1650,00 

11. Biedrība Sporta klubs 

"Dobeles atlēts" 

a) Eiropas čempionāts junioriem U-20,U-23 vecuma 

grupā svarcelšanā 

b) Dobeles atklātais čempionāts svarcelšanā 

1100,00 

12. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 

KUSTĪBAS ATVESEĻO! 150,00 

KOPĀ 10 675,00 

KOPĀ 2017.GADĀ 31 035,00 
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6.pielikums. 2017.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu sociāla un veselības rakstura 

projekti 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. Dobeles invalīdu biedrība “No sirds uz sirdi!” 550,00 

2. Biedrība „Lejasstrazdu Namiņš” “Vasara Francijā” 545,00 

3. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

„Laimiņa” 

Darboties prieks 2017 550,00 

4. 
Biedrība “Rozīnīte” 

“Iepazīšanās ar atveseļošanās tūrisma iespējām 

Lietuvā” 
550,00 

5. Latvijas Nacionālo karavīru 

biedrības Dobeles nodaļa 

(LNKB) 

Nacionālo karavīru sociālo un kultūras vajadzības 

nodrošināšanas pasākumi 
550,00 

6. Biedrība „Pīlādzis” “Uztura ABC veselībai” 490,00 

7. Latvijas Sarkanā Krusta 

Dobeles komiteja 
“Bads nav brālis” 550,00 

8. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
“Smaidi un dāvā prieku citiem” 550,00 

9. Annenieku attīstības biedrība “Ceļotprieks atceroties vēsturi” 313,54 

10. 

Biedrība „Elise” 

“Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem par 

līdzsvara attīstību pirmsskolas vecumā un 

attīstošo materiālu iegāde” 

550,00 

11. Latvijas Politiski represēto 

apvienības Dobeles nodaļa 

“Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto 

apvienības biedriem” 
550,00 

12. Sieviešu klubs “Liepas” “Spēle garīgajai veselībai” 300,00 

13. Bikstu sieviešu biedrība 

„Senēcija” 
“Iepazīsim savu pagastu un sportosim” 480,00 

14. JIIB „Saspraude “Pirmās palīdzības sacensības 2017” 550,00 

 
 KOPĀ 7078.54 

2.uzsaukums 

1. Dobeles Diabētu biedrība Projekts rudenī 2017.gadā 500,00 

2. Latvijas Sarkanā Krusta 

Dobeles komiteja 
Bads nav brālis II 550,00 

3. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

„Laimiņa” 

Darboties prieks 2017.gada nogale 550,00 

4. Dobeles invalīdu biedrība Sekot sirds vēlmēm, neatliekot neko uz vēlāku 500,00 

5. Dobeles Jauniešu dome 

Biedrība 
Bērni iesaistās 340,00 

6. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
Seniori svin savus svētkus 550,00 

7. Dobeles novada kultūrizglītības 

biedrība „Gaismas koks” 
Neformālā rudens skola 550,00 

8. 

Biedrība  „Elise” 

Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem, 

pirmsskolas vecuma bērnu sajūtu pieredzes 

veidošana, izmantojot smilšu lampas 

550,00 

9. Biedrība „Pīlādzis” Biodanzas dejas spēks 544,00 

10. Latvijas Politiski represēto 

apvienības Dobeles nodaļa 

Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto 

apvienības biedriem 
550,00 

KOPĀ 5184,00 

KOPĀ 2017.GADĀ 12 272,54 
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7.pielikums. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 

Uz 2017.gada beigām ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases summa sastāda 7 475 

380 euro, kas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, samazinājusies par 48 150 euro un 

aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases – 1 148 314 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu palielinājusies par 55 343 euro. 
 

Aizņēmuma mērķis 

Atlikums 

 uz gada 

sākumu 

Saņemts 

2017.g. 

Atmaksāts 

2017.g. 

Citas 

izmaiņas 

Atlikums 

 uz gada 

beigām 

Krimūnu pamatskolas remonts 68 364  -6 215  62 149 

Transportlīdzekļu iegāde 48 157  -24 978  23 179 

Ēkas rekonstrukcija Dobeles 

rajona Centrālās bibliotēkas 

iekārtošanai, Sporta skolas telpu 

renovācija 

112 782  -45 116 -1 67 665 

“Izglītības iestāžu 

energoefektivitātes 

paaugstināšana Dobeles novadā”  

200 944   -61 820 -2 139 122  

“PII “Spodrība” rekonstrukcija 

Upes ielā 14” 

324 132  -99 732  224 400 

“Vēsturiskā tirgus laukuma 

rekonstrukcija” 

261 868  -80 574 -2 181 292 

"Jaunbērzes pagasta Mežinieku 

pamatskolas sporta zāles-piebūves 

celtniecība" 

83 490  -15 185  68 305 

"Brīvības ielas rekonstrukcija 

Dobeles pilsētā" 

402 845  -26 414  376 431 

 Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte 

rekonstrukcija 

812 614  -154 786 2 657 830 

Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte 

rekonstrukcija-1 

225 214  -40 950  184 264 

"Dobeles 2.vidusskolas telpu 

renovācija,pielāgojot 

profesionālās izglītības 

vajadzībām" 

117 177  -18 031 1 99 147 

 „Velotūrisma attīstība Dobeles 

pilsētas teritorijā” īstenošanai 

282 788  -51 416  231 372 

„Vietējo produktu attīstība 

VidusBaltijā”  

57 124  -9 140 1 47 985 

„Aizsargāta zaļā zona un 

ūdenstilpnes Zemgalē un 

Ziemeļlietuvā”  

92 312  -14 206  78 106 

„Ilgtspējīga lietus ūdens 

kanalizācijas apsaimniekošana 

Lielupes baseina vides kvalitātes 

uzlabošanai” 

155 209  -9 135  146 074 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

60 990  -60 990  0 

Zaļās ielas asfalta seguma 

atjaunošana Dobelē 

73 676  -9 823  63 853 

Brīvības ielas rekonstrukcija 

Dobeles pilsētā II kārta 

1 586 744  -90 671  1 496 073 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles 

pilsētā I kārta 

679 080  -38 805  640 275 

Mežinieku pamatskolas ēkas 

renovācija 

31 568  -31 568  0 

Dobeles sākumskolas ēkas 157 160  -20 279 1 136 882 
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renovācija 

Meža prospekta Dobelē 

rekonstrukcija 

178 585  - 10 205  168 380 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

108 411  -27 103 1 81 309 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

36 567  -36 567  0 

Gardenes pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana 

683 207  -37 436  645 771 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles 

pilsētā I kārta 

448 218  -48 456  399 762 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

45 360  -9072  36 288 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

27 984  -27 984  0 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Naudītes skolā 

108 264  -5 552  102 712 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Dobeles novada PII 

„Zvaniņš” 

44 695  -2 292 -1 42 402 

Publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras modernizācija 

Dobeles novadā 

104 890  -12 340  92 550 

Bikstu pamatskolas ēkas jumta 

nomaiņa 

80 786  -4 346  76 440 

Sporta zāles ēkas pārbūve Bikstu 

pagastā 

63 219  -6 484  56 735 

Noliktavas ielas Dobelē , Dobeles 

novadā rekonstrukcija 

37 158  -37 158  0 

Ceļa seguma atjaunošana ceļa 

posmos Noras –Cīrulīši, šosejas 

Noras, Rīti-Gaidas Penkules 

pagastā, Dobeles novadā 

69 195  -18 452  50 743 

Ceļa Druvas –Saulstari 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā pārbūve 

57 613  -3 083  54 530 

Dobeles novada Pirmsskolas 

iestāžu remontdarbi 

279 250  -13 621  265 629 

Meliorācijas sistēmu pārbūve 

Dobeles novadā 

155 566  -15 526  140 040 

Dobeles novada izglītības iestāžu 

investīciju projektu īstenošanai 

301 453  -14 685 -1 286 767 

Kvalitatīvu kultūras pasākumu 

nodrošināšana Dobeles novada 

Krimūnu pagasta iedzīvotājiem 

 115 230 -36 000  79 230 

Remontdarbi PII Zvaniņš  223 295   223 295 

Meliorācijas sistēmu pārbūve 

Dobeles novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs Jaunbērzes un Zebrenes 

pagastos. 

 71057   71057 

Annenieku pagasta Kaķenieku 

ciema kopienas centra ēkas 

atjaunošana 

 72 864 -36 000  36 864 

Dobeles novada Penkules  220 340   220 340 
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pamatskolas remontdarbi 

Dienesta viesnīcas būvniecība 

Dobeles novada izglītības iestāžu 

vajadzībām 

 591 625   591 625 

Kopā pamatsumma 8 664 659 1 294 411 -1 312 196 -1 8 646 873 

 

Aizdevuma procenti saskaņā ar Valsts kases noteiktajām likmēm līguma slēgšanas 

brīdī tiek uzskaitīti tekošā gada izdevumos.  
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8.pielikums. Lēmums par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata 

apstiprināšanu 
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9.pielikums. Neatkarīga revidenta ziņojums 
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10.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 2017.gadu nav pieejami, tad tabulā Nr. 1 dati ir norādīti par 2016.gada 

periodu. 

tabula Nr. 1 

Teritorijas attīstības rādītāji 
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Iedzīvotāju 

skaits gada 

sākumā 

2013. 23 532 22 557 22 173 21 688 - 1844 ≥ 23 532 

 

PMLP 

Dabiskais 

pieaugums2 
2012. -73 

-88 

(2014.) 

-37 

(2015.) 

- 42 

(2016.) 
+ 31 ≥ - 40 

 
CSP 

Demogrāfiskās 

slodzes 

līmenis3 

2013. 518 529 540 547 + 29 < 530 

 

PMLP 

Bezdarba 

līmenis (%) 2013. 10,1 

7,2 

(decem

brī) 

7,3 

(decem

brī)  

5,2 

(decem

brī) 

- 4,9 < 9 

 

NVA 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi uz 1 

novada 

iedzīvotāju 

(EUR) 

2012. 830 1001 1036 1152 + 116 > 882 

 

Pašvaldības 

dati 

Teritorijas 

attīstības 

indekss4 

2011. 0,058 
-0,228 
(2014.) 

-0,081 

(2015.) 

- 0,042 

(2016.) 
- 0,1 > 0,1 

 

VRAA 

Tirgus sektora 

ekonomiski 

aktīvās 

statistikas 

2012. 53 
59 

(2014.) 
64 

(2015.) 

69 

(2016.) 
+ 16 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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vienības uz 

1000 

iedzīvotājiem 

Ilgtermiņa 

migrācijas 

saldo5 

2012. -229 
-252 

(2014.) 
-368 

(2015.) 

- 351 

(2016.) 
- 122 ≥ 40 

 

CSP 

 

Novada iedzīvotāju skaits uz 2017.gada 1.janvāri bija 21 688. Lai arī vēlamais 

sasniedzamais rezultāts ir saglabāt iedzīvotāju skaitu novadā vismaz 2013.gada līmenī, tomēr, 

pretēji plānotajam, tas ir samazinājies un pieauguma tendence jau vairākus gadus ir negatīva. 

Pozitīva tendence ir bijusi rādītājam "Dabiskais pieaugums". Par 2017.gadu dati uz 

ziņojuma sagatavošanas brīdi CSP mājas lapā nav pieejami, tādēļ dati ir par 2016.gadu. 

2016.gadā dzimušo skaits bija 227 un 269 mirušo skaits, līdz ar to dabiskā pieauguma rādītājs ir 

- 42, kas ir labāks nekā 2012.gadā (bāzes gadā) (- 73). Salīdzinot ar plānoto, 2016.gadā rādītājs 

ir nedaudz pasliktinājies un ir ar negatīvu virzību attiecībā pret plānoto. 

Līdzīgi kā valstī, arī Dobeles novadā ir samazinājies darbaspējas vecuma iedzīvotāju 

skaits. Tāpat ir samazinājies iedzīvotāju pēc darbaspējas vecuma skaits, savukārt nedaudz 

palielinājies līdz darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits. 

Vecuma grupas 01.01.2015. 01.01.2016. 01.01.2017. 

Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam 3264 3211 3234 

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā 14750 14398 14015 

Iedzīvotāji pēc darbaspējas vecuma 4543 4564 4439 

KOPĀ 22557 22173 21688 

Demogrāfiskā slodzes rādītājs novadā pēc PMLP datiem, salīdzinot ar bāzes gadu, ir 

pēdējo trīs gadu laikā ir palielinājies. Pretēji plānotajam, rādītājam ir pieaugoša tendence. 

Bezdarba līmenis novadā salīdzinot 2017.gadu un 2013.gadu ir samazinājies un 

2017.gada beigās tas ir bijis 5,2%. Rādītājs par 2,1 procentpunktu ir samazinājies salīdzinājumā 

ar 2016.gadu un skatoties kopumā uzraudzības periodā ir bijis ar pozitīvu tendenci. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 novada iedzīvotāju nemitīgi ar katru gadu 

palielinās un 2017.gadā sasniedza 1152 EUR. Salīdzinot ar 2012.gadu, pamatbudžeta ieņēmumi 

uz 1 novada iedzīvotāju ir pieauguši par 322 EUR.  

Viens no novada attīstību raksturojošiem rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss (TAI). 

TAI ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības koeficientiem 

summējot svarīgāko, pašvaldības attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās 

vērtības. TAI aprēķināšanu un publicēšanu veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Novadam 

teritorijas attīstības indekss 2011.gadā bija 0,058 un novads ierindojās 39. rangā, savukārt pēc 

2016.gada datiem šis rādītājs ir negatīvs – 0,042 un novads pēc TAI ierindojas 39. rangā no 110.  

2016.gadā novadā uz 1000 iedzīvotājiem darbojās 69 ekonomiski aktīvās tirgus sektora 

statistikas vienības, kas ir par 16 vairāk kā 2012.gadā. Pēc CSP datiem 2016.gadā galvenās 

uzņēmējdarbības formas novadā ir pašnodarbinātās personas (599), komercsabiedrības (466) un 

zvejnieku un zemnieku saimniecības (200).  

Novadā ilgtermiņa migrācijas saldo rādītājs jau vairākus gadus pēc kārtas ir ar negatīvu 

skaitli. 2016.gadā, salīdzinot ar bāzes gadu tas ir palielinājies sasniedzis -351. 

 

 

                                                 
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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2.DOBELES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-

2020.GADAM ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 

Dobeles novada attīstības vīzija: 

Dobeles novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina iedzīvotāju 

vēlmi dzīvot un strādāt novadā. Novada ekonomiskā attīstība balstās uz vietējo uzņēmumu 

izaugsmi. Vienlaicīgi tiek veicinātas un atbalstītas jaunas uzņēmējdarbības formas, kas 

nostiprina novada saimniecisko patstāvību, piesaista kvalificētu darbaspēku un sekmē 

iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Uzņēmējdarbība novadā ir ar stabilu pieaugošu dinamiku, 

konkurētspējīga Latvijā un ārvalstīs, balstās uz tradicionālām iestrādnēm. Novada iedzīvotāji 

attīsta, uztur un saglabā novada tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Lai sasniegtu attīstības vīziju, izvirzītos stratēģisko mērķus: SM1 "Labklājīga 

sabiedrība", SM2 "Attīstīta uzņēmējdarbības vide" un SM3 "Attīstīta un sakārtota dzīves un 

atpūtas vide" un noteiktās ilgtermiņa prioritātes: IP1 "Pieejami izglītības, sociālie, kultūras un 

sporta pakalpojumi", IP2 "Novada konkurētspējas paaugstināšana" un IP3 "Attīstīta 

inženiertehniskā infrastruktūra" ir noteiktas četras vidēja termiņa prioritātes, kuras īstenojamas 

2014.-2020.gadā: 

 VTP1 Iedzīvotāju skaita saglabāšana un moderna izglītības, sociālo, kultūras un 

sporta pakalpojumu infrastruktūra 
Rīcības virziens Uzdevums 

RV1 Iedzīvotāju skaits 
U1 Saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot migrāciju, veidojot 

pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā 

RV2 Izglītība 

U2 Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības 

piedāvājumu 

U3 Modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi 

RV3 Veselības aprūpe un 

sociālie pakalpojumi 

U4 Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību 

U5 Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

RV4 Kultūra, sports un atpūta 

U6 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu 

U7 Attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un vecināt 

amatierkolektīvu, interešu grupu un sabiedrisko organizāciju 

aktivitāti un darbību 

U8 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi 

RV5 Pārvaldība 

 U9 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību 

U10 Veicināt pašvaldības, valsts un citu iestāžu, iedzīvotāju un NVO 

sadarbību un partnerību 

 

 VTP2 Efektīvi uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti 
Rīcības virziens Uzdevums 

RV6 Uzņēmējdarbības vide 

U11 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus 

U12 Pilnveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības un zinātnes attīstībai 

novadā 

RV7 Tūrisms 

U13 Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

U14 Paplašināt tūrisma piedāvājumu un sadarbību starp tūrismā 

iesaistītajām pusēm 
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 VTP3 Sakārtota publiskā ārtelpa un VTP4 Sakārtota ceļu infrastruktūra 
Rīcības virziens Uzdevums 

RV8 Tehniskā infrastruktūra 

U15 Attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru 

pārvadāšanas pakalpojumus  

U16 Attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūru  

U17 Attīstīt ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu apsaimniekošanas 

infrastruktūru 

U18 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

RV9 Vide un kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U19 Nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu 

un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu 

U20 Veicināt teritorijas labiekārtošanu un racionālu izmantošanu 

RV10 Drošība U21 Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā 

 

2.1. Rīcību plāna 2014.-2020.gadam izpilde  

Ar Dobeles novada domes 29.12.2014. lēmumu Nr. 341/13 apstiprinātajā aktualizētajā 

Rīcību plānā 2014.-2020.gadam izvirzīto uzdevumu izpildei izvirzītas 98 rīcības. Katrai rīcībai 

noteikts izpildes termiņš un institūcija, kas atbildīga par rīcības izpildi. Rīcību plāna izpilde 

paredzēta laika posmā no 2014.gada līdz 2020.gadam, kā arī iekļautas rīcības, kuras jāīsteno 

pastāvīgi un ilgtermiņā. Plānā iekļautās rīcības ir realizējamas atkarībā no pašvaldībai 

pieejamajiem finanšu resursiem.  

Analizējot Dobeles novada Attīstības programmā 2014. – 2020.gadam iekļautās rīcības, 

ir secināts, ka ne visām paredzētajām rīcībām ir uzsāktas darbības. Ir uzsāktas vai turpinās 

rīcības, kur darbībām jānotiek ilgstoši vai pastāvīgi. Nav uzsāktas rīcības, kuru darbību 

paredzēts nodrošināt ne tikai ar pašvaldības līdzekļiem, bet arī piesaistot Eiropas Savienības 

līdzekļus. To uzsākšana plānota turpmākajos gados.  

2017.gada nogalē, neskarot rīcību plānu, atbilstoši pašvaldības gadskārtējam budžetam, 

tika uzsākta Attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plāna aktualizācija. Investīciju 

plāns 2018.gadam apstiprināts 2018.gada 22.februāra domes sēdē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Darbības rezultātu rādītāji 

 

NR. 

 

RĀDĪTĀJS 

 

DATU 

AVOTS 

BĀZES 

GADS 

BĀZES GADA 

VĒRTĪBA 

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2014.GADU* / 

TENDENCE 

PRET 

IEPRIEKŠĒJO 

PERIODU  

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2015.GADU* / 

TENDENCE 

PRET 

IEPRIEKŠĒJO 

PERIODU 

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2016.GADU* 

/ TENDENCE 

PRET 

IEPRIEKŠĒJO 

PERIODU 

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2017.GADU* / 

TENDENCE 

PRET 

IEPRIEKŠĒJO 

PERIODU 

SASNIEDZAMAIS 

RĀDĪTĀJS 2020.GADĀ 

1. Iedzīvotāju skaits 

Dobeles novadā, t.sk.: 

PMLP 2013. 23 532 22 557 / ↓ 22173 / ↓ 21688 / ↓ 21324 / ↓  

2. Dobeles pilsētā PMLP 2013. 10 771  10 348 /  ↓ 10 113 / ↓ 9868 / ↓ 9702 / ↓  

3. Annenieku pagastā PMLP 2013. 1 035  967 /  ↓ 942 / ↓ 922 / ↓ 908 / ↓  

4. Auru pagastā PMLP 2013. 3 329  3 210 / ↓ 3 184 / ↓ 3127 / ↓ 3085 / ↓   

5. Bērzes pagastā PMLP 2013. 1 895  1 878 / ↓ 1 847 / ↓  1806 / ↓ 1774 / ↓  

6. Bikstu pagastā PMLP 2013. 1 007  947  / ↓ 943 / ↓ 925 / ↓ 906 / ↓  

7. Dobeles pagastā PMLP 2013. 899  825  / ↓ 835 / ↑ 834 / ↓ 801 / ↓  

8. Jaunbērzes pagastā PMLP 2013. 1 082  1 034 / ↓ 1 015 / ↓ 978 / ↓ 952 / ↓  

9. Krimūnu pagastā PMLP 2013. 1 186  1 141 / ↓ 1 134 / ↓ 1122 / ↓ 1118 / ↓  

10. Naudītes pagastā PMLP 2013. 783  761  / ↓ 753 / ↓ 738 / ↓ 748 / ↑  

11. Penkules pagastā PMLP 2013. 1 002  941  / ↓ 925 / ↓ 905 / ↓ 869 / ↓  

12. Zebrenes pagastā PMLP 2013. 543  505  / ↓ 482 / ↓ 463 / ↓ 461 / ↓  

13. Dzimšanas reģistru 

skaits 

Pašvaldība 2013. 242 179 / ↓ 209 / ↑ 210 / ↑ 205 / ↓  

14. Pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumi 

uz vienu iedzīvotāju 

VRAA 2013. 913 976 / ↑ 1001 / ↑ 1036 / ↑ 1152 / ↑  

15. Novada mājaslapas 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 72 561 80 920 / ↑ 84 366 / ↑ 88 747 / ↑ 172 196 / ↑  

16. Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība 2013. 26 25 / ↓ 24 / ↓ 24 / → 23 / ↓  

17. Izglītojamo skaits PII 

kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

877 842 / ↓ 

(01.09.2014.) 

843 / ↑ 

(01.09.2015.) 

861 / ↑ 

(01.09.2016.) 

917 / ↑  

18. Izglītojamo skaits 

vispārējās izglītības 

iestādēs kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

2 436 2 401 / ↓ 2 388 / ↓ 2380 /↓  2400 / ↑  

19. Izglītojamo skaits 

profesionālās ievirzes 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

752 766 / ↑ 761 / ↓ 765 / ↑ 707 / ↓  
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izglītības iestādēs kopā 

20. Izglītojamo skaits 

profesionālās izglītības 

iestādē 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

283 307 / ↑ 247 / ↓ 224 / ↓ 207 / ↓  

21. Izglītojamo skaits 

Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centrā 

Pašvaldība 2013. 

 

1 390 1 000 / ↓ 1 096 / ↑ 739 / ↓ 1225 / ↑  

22. Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centrā veikto apmācību 

cilvēkstundu apjoms 

Pašvaldība 2013. 45 847 56 291 / ↑ 23 107 / ↓ 17 023 / ↓ 24 240 /↑   

23. Tautas mākslas un 

amatierkolektīvu skaits 

kopā 

Pašvaldība 2013. 43 44 / ↑ 44 / → 44 / → 42 / ↓  

24. Novada bibliotēku 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 97 873 89 555 / ↓ 64 023 /↓  60 216 /↓ 59 418 / ↓  

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) 

37 / ↑ 

(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) 

33 / ↓ 

(par summu 

31 035,00) 

 

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) 

24 / ↓ 

(par summu 

12 272,54) 

 

28. Sporta organizāciju 

skaits 

Pašvaldība 2013. 19 19 / → 20 / ↑ 20 / → 21 / ↑  

29. Sociālo pabalstu 

saņēmušo personu skaits 

Pašvaldība 2013. 2 947 2 318 / ↓ 1 466 / ↓ 1021 / ↓ 1018 / ↓  

30. Sociālos pabalstos 

izmaksātie līdzekļi 

Pašvaldība 2013. 571 132 462 920 / ↓ 296 804 / ↓ 230 896 / ↓ 244 095 / ↑  

31. Maznodrošinātu personu 

skaits 

Pašvaldība 2013. 904 716 / ↓ 509 / ↓ 331 /↓  339 / ↑  
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32. Trūcīgo personu skaits Pašvaldība 2013. 1 892 1 521 / ↓ 970 / ↓ 663 / ↓ 621 / ↓  

33. Aktīvo uzņēmumu skaits Lursoft 2013. 1 682 1 557 / ↓ 1 386 / ↓ 1 361 / ↓ 1325 / ↓  

34. Iedzīvotāji darbaspējas 

vecumā 
PMLP 2013. 15 497 15 158 / ↓ 14 750 / ↓ 14 398 / ↓ 14 015 / ↓   

35. Strādājošo mēneša 

vidējā bruto darba 

samaksa sabiedriskajā 

sektorā 

CSP 2013. 625 665 / ↑ 714 / ↑ 735 / ↑ 776 / ↑  

36. Bezdarbnieku skaits 

(decembris) 

NVA 2013. 1273 1148 / ↓ 943 / ↓ 936 / ↓ 653 / ↓  

37. Bezdarba līmenis, % 

(decembris) 

NVA 2013. 9,2 8,5 / ↓ 7,2 / ↓ 7,3 / ↑ 5,2 / ↓  

38. Rekonstruēto 

autoceļu/ielu garums 

(km) 

Pašvaldība 2013. 3,58 2,4 / ↓ 1,742 / ↓  0,44 / ↓ 

 

2,75 / ↑  

39. Ceļu satiksmes 

negadījumu skaits 

CSDD 2013. 101 103 / ↑ 95 / ↓ 101 / ↑ 117 / ↑  

40. Tūrisma informācijas 

centra apmeklētāju skaits 

Pašvaldība 2013. 5 591 6 125 / ↑ 6 000 / ↓ 7 640 / ↑ 6 200 / ↑  

 

*- rādītāji par uzraudzības gadu tiek aizpildīti nākamā gada sākumā 

 



SECINĀJUMI 

Teritorijas attīstības un darbības rezultātu rādītāji tiek apkopoti ceturto gadu pēc kārtas. 

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 5 gadu periodā, 

redzams, ka, pretēji plānotajam, tas gadu no gada samazinās (5 gados par 2208). Tikai divos 

novada pagastos, attiecībā pret iepriekšējo gadu, 4 gadu periodā ir bijis pavisam neliels 

iedzīvotāju skaita pieaugums – 2015.gadā Dobeles pagastā (+10 iedzīvotāji) un 2017.gadā 

Naudītes pagastā (+10 iedzīvotāji). Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos būtiski 

samazinājies iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā.   

Ar negatīvu tendenci jau vairākus gadus pēc kārtas ir tādi teritorijas attīstības rādītāji kā 

dabiskais pieaugums, demogrāfiskās slodzes līmenis, teritorijas attīstības indekss un ilgtermiņa 

migrācijas saldo. 

Pārējie teritorijas attīstības rādītāji 2017.gadā ir bijuši ar pozitīvu tendenci attiecībā pret 

bāzes gadu un sasniedzamajiem rezultātiem 2020.gadā.  

Arī ne visiem darbības rezultātu rādītājiem ir vērojama plānotā tendence. Sākotnēji tika 

prognozēts izglītojamo skaita pieaugums profesionālās izglītības iestādēs, taču tas nemitīgi 

samazinās. Tika plānots, ka līdz 2020.gadam pieaugs aktīvo uzņēmumu skaits, taču arī šis 

rādītājs iet pretējā virzienā un uzņēmumu skaits novadā ar katru gadu samazinās. Rādītājs, kur 

vērojams būtisks samazinājums ir "Novada bibliotēku apmeklējumu skaits". Tika prognozēts 

pieaugums, taču ir vērojams tikai samazinājums (5gadu laikā par 39,29%). Ar katru uzraudzības 

gadu, atbilstoši plānotajam, ir samazinājies sociālo pabalstu saņēmušo personu skaits, taču 

2017.gadā ir palielinājies sociālos pabalstos izmaksāto līdzekļu apjoms. Visu attīstības 

programmas uzraudzības periodu, atbilstoši plānotajam,  stabili ir samazinājies bezdarba 

līmenis un bezdarbnieku skaits novadā, kā arī palielinājusies strādājošo mēneša vidējā bruto 

darba samaksa sabiedriskajā sektorā. 

Attīstības programmas uzraudzības uzdevums ir sekot pašvaldības darba atbilstībai 

izvirzītajām prioritātēm.  

Vērtējot pašvaldības 2017.gadā īstenoto pasākumu atbilstību Attīstības programmā 

izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, secināms, ka pašvaldībā 2017.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..  
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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 

No 2015.gada Jaunatnes padomes vairs nepastāv. 2015.gada sākumā Dobeles 

novada Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā tika nolemts, ka Dobeles jauniešu 

padome apvienojas ar Dobeles Jauniešu domi (DJD), organizējot pasākumus 

novada jauniešiem. 2017.gadā DJD organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas 

semināru skolēnu pašpārvaldēm un par to darbību atbildīgajiem pedagogiem 

skolās. Seminārs notika 3. un 4. novembrī aktivitāšu mājā "Zaļkalni". Semināru 

organizēja DJD biedre Lauma Freiberga un DJIVC jaunatnes lietu speciāliste 

Inita Neimane. 2017.gada 5.decembrī Pasaules Brīvprātīgo dienā tika organizēts 

Dobeles novada darba ar jaunatni forums "PieDalies ideju Laboratorijā!", kur 

piedalījās novada aktīvie jaunieši, pašpārvalžu pārstāvji, DJD biedri, jaunatnes 

darbinieki un deputāti. Forumā tika apspriesti aktuālie jaunatnes politikas 

jautājumi Dobeles novadā un apspriesti jaunās Dobeles novada Jaunatnes 

politikas attīstības programmas 2018. – 2024.gadam rīcības virzieni. Atbildīgie 

par forumu DJD biedre Lauma Freiberga un DJIVC jaunatnes lietu speciāliste 

Inita Neimane. 

- Attīstīts brīvprātīgais darbs 

2017.gadā DJIVC noslēdz līgumu ar NVA par iesaistīšanos pilotprojektā 

"Brīvprātīgā darba informācijas sistēmas satura administrēšana", kas paredz, ka 

DJIVC ir projekta sadarbības partneris. Projekta ietvaros Aģentūra 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. 2017.gada 28.aprīlī DJIVC notika seminārs, kur Dobeles 

novada aktīvās biedrības, organizācijas, kas savā darbībā iesaista brīvprātīgos 

(kopskaitā 20) tika informēti par projektu un platformu www.brivpratigie.lv. 

Seminārā piedalījās NVA pārstāvis Ints Teterovskis. Semināru organizēja 

DJIVC karjeras konsultante Laines Sproģe. 

Pašvaldības finansējums Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras 

http://www.brivpratigie.lv/
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nometņu projektu fondā 2017.gadā bija: 

• Jauniešu un jaunatnes biedrību programmā - 4500 EUR.  

• Bērnu vasaras nometņu projektu programmā - 8000 EUR 

2017.gadā tika atbalstīti 9 jauniešu iniciatīvu projekti par 3978,30 EUR (viena 

projekta maksimālā summa 600EUR) un 6 nometņu projekti par 7904 EUR. 

U1 R1.2. Jauniešu integrācija 

darba tirgū 

2018 Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

NVA, PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 
Jauniešiem tika dota iespēja iesaistīties daudzveidīgos bezmaksas izglītojošos 

semināros Dobeles PIUAC kopā ar pieaugušajiem. Ar NVA atbalstu varēja 

iestāties paātrinātas profesijas apguves kursos, saņemot ESF finansētu stipendiju 

DAVV:  

 aktualizēta tālākizglītības programma Konditora palīgs un apmācīti 12 

izglītojamie ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" 

Nr.7.1.1.0/15/I/001) 

 ESF projekta "Jauniešu garantijas" Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros. 

Uzņemti 14 izglītojamie ES fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", projektā "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 

(projekta Vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) un 6 izglītojamie ESF projekta 

Nr.8.4.1.0/16/I/001. 

(2016./2017. m. g. lietvedis - 14 jaunieši, konditora palīgs- 8 jaunietes; 

2017./2018. m. g. lietvedis - 17 jaunieši, konditora palīgs - 5 jaunietes). 

PIUAC piedāvāto neformālo izglītību programmu apguvē tika iesaistīti jaunieši 

no dažādiem Dobeles novada pagastiem un Auces, Tērvetes un Jelgavas 

novadiem, galvenokārt, izmantojot ES līdzekļus no Labklājības Ministrijas 

paredzētajām atbalsta programmām.   

PIUAC izstrādāta programma “STARTA KOMPLEKTS” par jauniešu izpratnes 

veicināšanu par uzņēmējdarbību. 

Realizētas 5 ekskursijas Dobeles novada uzņēmumos, kurās piedalījās 120 

skolēni no Dobeles novada izglītības iestādēm. 

U1 R1.3. Attīstīt funkcionālās 

sadarbības saites 

nodarbinātības 

2020 Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

NVA, PIUAC 

ES 

finansējums, 

pašvaldība 

PIUAC, sastrādājoties ar NVA, pilnveidoja sadarbību ar Dobeles novada 

pagastiem un Auces, Tērvetes un Jelgavas novadiem neformālo izglītību 

programmu apguvē, kurā tika iesaistīti arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. 
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jautājumos ar 

apkārtējiem 

novadiem un 

pilsētām 

PIUAC realizēja un regulāri pilnveidoja apmācību programmas atbilstoši darba 

tirgum. 2017.gadā PIUAC iestādi atkārtoti uz 6 gadiem akreditēja kā izglītības 

iestādi.  

Sadarbībā ar IZM un VIAA tika veikta darba tirgus izpēte un izstrādātas jaunas 

mācību programmas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, veicinot dažādu 

mērķa grupu iesaistīšanos profesionālās kompetences paaugstināšanā. 

U1 R1.4. Nodrošināt aktuālāko 

informāciju un tās 

izmantošanas 

pieaugumu novada 

mājas lapā 

2017 Administratīvā 

nodaļa, 

nekustamā 

īpašuma nodaļa 

Pašvaldība Pašvaldības mājas lapā vispārīgā informācija par novadu pieejama divās 

svešvalodās, tūrisma sadaļa – trijās. 

Pašvaldības portālā 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 35 

reizes (2016.gadā – 32). Mājas lapas unikālie apmeklējumi sasniedza 172 196 

reizes (2016.gadā – 88 747). Vislielākā interese nemainīgi bija par šādām 

nodaļām: pašvaldība, pasākumi, viesiem un iepirkumi. 

U1 R1.5. Veicināt pašvaldības 

pārraudzībā neesošo 

pakalpojumu 

pieejamības un 

kvalitātes 

pilnveidošanos 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

administratīvā 

nodaļa 

Pašvaldība Tiek uzturēti projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles 

novadā" ietvaros izveidotie un paplašinātie interneta pieejas punkti. Tajos ir 

nodrošināts labs interneta lejupielādes ātrums. 

U2 R1.6. Veicināt iedzīvotāju 

informācijas 

tehnoloģiju zināšanu 

un prasmju 

pieaugumu 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

Dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem, pamatojoties uz reālo pieprasījumu, notika 

IT prasmju apmācība. 2017.gadā galvenokārt tika apmācīti uzņēmēji, jaunieši un 

seniori. E-prasmju nedēļā tika organizēti apmācību semināri un kursi dažādām 

mērķa grupām. 

Nodarbināto personu apmācība notika sadarbībā ar uzņēmējiem, izmantojot 

dažādus naudas resursus: gan pašvaldību, gan ES līdzekļus.  

Tika apmācīti pašvaldību un tās institūciju darbinieki no dažādiem apkārtējiem 

novadiem izglītības, sociālās, kultūras un sporta jomā, lai stiprinātu savstarpējo  

sadarbību un paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti, pilnveidotu 

darbinieku zināšanas un profesionalitāti.  

Dobeles PIUAC sadarbībā ar Dobeles un apkārtējo novadu uzņēmējiem, 

DAVV, uzsākta profesionālās izglītības programmu izstrādi, atbilstoši darba 

tirgus pieprasījumam. Uzsāktas ES fondu mācības pieaugušiem (ESF projekts 

Nr.8.4.1.0/16/I/001). 

Profesionālās kompetences pilnveides un neformālās izglītības apguves sociālai 
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atstumtībai pakļautajām personām apmācībās tika iesaistīti pirmspensijas 

vecuma iedzīvotāji un cilvēki ar īpašām vajadzībām (invaliditāti). 

U2 R1.7. Veicināt 

mūžizglītības 

pieejamību novada 

lauku teritorijā, 

sadarbībā ar NVO 

veidot iniciatīvu 

grupas pagastos 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

2017.gadā 117 novada iedzīvotājiem kopskaitā 524 cilvēkstundu apjomā 

īstenota apmācība tuvu dzīves vietai - vietējā pagasta teritorijā. Apmācības 

notikušas Bērzes, Dobeles, Naudītes, Bikstu, Penkules un Krimūnu pagastos, kā 

arī veikta iedzīvotāju aptauja par vēlamajām mūžizglītības aktivitātēm nākotnē. 

U2 R1.8. Veikt novada 

izglītības iestāžu 

reorganizāciju 

2020 Izglītības 

pārvalde 

Pašvaldība Likvidēta Dobeles novada PII "Naudīte" (bērnu skaits - 10), bērniem 

nodrošināts transports un viņi turpina izglītību PII "Auriņš" 

U2 R1.9. Izvērtēt profesionālās 

izglītības programmu 

kvalitāti un atbilstību 

mūsdienu prasībām 

2017 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā (DAVV) no 2017.gada 

6.februāra līdz 10.februārim notika izglītības programmu akreditācija: 

 pamatizglītības 2.posma (7.-9. klase) programma (kods 23011113); vispārējās 

vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 31014011); 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(kods31011013); vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma (kods 31011014); ēdināšanas pakalpojumi  (kods33811021); 

frizieru pakalpojumi (kods 32815021); viesnīcu pakalpojumi 

(kods33811031). 

 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros 

izglītības programmas 35a 346 011 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 

grupā ar kvalifikāciju "Lietvedis". 

Izstrādātas 10 neformālās izglītības programmas pieaugušajiem ESF projekta 

Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide". 

Jūrmalas pilsētas domes rīkotajā starptautiskajā konferencē iepazīts Igaunijas 

karjeras izglītības un atbalsta modelis. 

Konferences "Formālā un neformālā izglītība imigrantu integrācija" ietvaros 

iepazīta apmācību specifika sadarbībā ar biedrību ,"Droša māja". 

Turpināta sadarbība ar Jonišķu Lauksaimniecības skolu. 

DAVV ar karjeras jautājumiem strādā pedagogs - karjeras konsultants. Skolā 

izstrādāts karjeras pasākumu plāns. Katru gadu tiek organizēts "Karjeras dienas" 

pasākums, apvienojot to ar Karjeras dienu pasākumiem novadā. 

DAVV 2017.gada martā un aprīlī notika profesionālās meistarības konkursi 
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ēdināšanas pakalpojumu specialitātē "Visi gaida Lielo dienu"; viesmīlības 

pakalpojumu specialitātē "Jaunais viesmīlis – 2017"; friziera specialitātē 

"Friziera profesija – izaicinājums". Skolā, sadarbībā ar Dobeles, Jelgavas 

novada uzņēmējiem, tika rīkotas profesionālo mācību priekšmetu pedagogu 

meistarklases. 

Dalība Viesmīlības pakalpojumu speciālistu konkursā "Monin Junior Cup 

2017". 

Izstāžu "Baltic Beauty", "Rīga Comm 2017", "Rīga Food", "Auto 2017" ietvaros 

izglītojamie iepazinās ar novitātēm savā profesijā, vēroja konkursus un 

paraugdemonstrējumus specialitātēs. 

U2 R1.10. Pilnveidot vispārējās 

izglītības,  

profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības 

kvalitāti un 

daudzveidību 

Dobeles novadā 

2016 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Dobeles novada interešu izglītības pulciņu darbībai ir stipras tradīcijas. Ir 

skolēni, kas jau apzinās savas intereses un ir atraduši veidu, kā lietderīgi pavadīt 

brīvo laiku un sevi pilnveidot. Tāpēc tie pulciņi, kas radušies iepriekš, turpina 

darboties, un skolēnu skaits tajos pieaug. Visplašāk mūsu novadā piedāvā 

kultūrizglītības programmas (dejas, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātris), 

pēc tam seko sporta pulciņi. Vismazāk darbojas tehniskās jaunrades pulciņi. 

Taču pamazām, ar katru gadu, kāds no tehniskās jaunrades pulciņiem izveidojas.  

2017.gada novembrī 46 skolēniem (4., 5.klase) no Dobeles 1.vidusskolas, 

Dobeles Kristīgās, Mežinieku, Bikstu, Penkules pamatskolas bija iespēja 

darboties programmēšanas un robottehnikas pulciņa nodarbībās. 

Aktuāli ir jaunsardzes interešu izglītības pulciņi lauku pamatskolās (Bikstu, 

Penkules un Mežinieku pamatskola).  

Iesaistīto bērnu un jauniešu skaits pulciņos 2017.gadā ir pieaudzis. Uz 

2017.gada janvāri izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņos darbojās 1835 

skolēni. 

No 2017.gada marta PII "Zvaniņš" piedalās projekta Nr.8.3.1.1./16/i/002 

"Kompetenču pieeja mācību saturā" pirmsskolas mācību satura aprobācijā. 

Dobeles novada Izglītības pārvalde īsteno ESF projektu Nr.8.3.2.2./16/I/001 

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Projektā ir iesaistījušās 

piecas izglītības iestādes: Dobeles 1. vidusskola, Mežinieku pamatskola, 

Kristīgā pamatskola, Gardenes pamatskola un Lejasstrazdu sākumskola. Šajās 

skolās divu mācību gadu laikā 1. - 9. klašu izglītojamajiem tiks realizēti dažādi 

mācību satura un ārpusstundu pasākumi. Mācību satura apguvei praktiskās 

nodarbības matemātikā, dabaszinībās, latviešu valodā, pedagoga palīga 

individuālās nodarbības, radošās darbnīcas, nodarbību cikli dabā u.c. 

2017.gada jūnijā 30 Dobeles izglītības iestāžu vadītāji Somijā iepazinās ar 
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Somijas izglītības pirmsskolas un skolu sistēmu, apmeklēja PII Turku, modernu 

profesionālās izglītības iestādi (Tamperes profesionālās izglītības tehnisko 

koledžu un pamatskolu (Suomalais-venalainen koulu, Kaarelankuja 2.,ziemeļu 

priekšpilsētā Helsinkos). 

2017.gada oktobra beigās 28 Dobeles izglītības metodisko apvienību un 

izglītības iestāžu vadītāji Baltkrievijā 5 dienas mācījās Minskas pēcdiploma 

akadēmijā, apgūstot idejas par darbu ar apdāvinātiem skolēniņiem, mēdiju 

pratību, iekļaujošo izglītību, inovatīvām idejām mācību procesa organizācijā, 

iepazīstoties arī ar vairāku Minskas izglītības iestāžu darbību. Tika veidoti 

kontakti un pētīta iespēja skolēnu dalībai dažādos erudīcijas un dabaszinātņu 

konkursos, sadarbība sporta, pašdarbības un interešu izglītības jomā 

38 pirmsskolas skolotāji apguva profesionālās pilnveides programmu "Pozitīva 

uzvedība pirmsskolā", lai visa mācību gada garumā praktiski ieviestu darbā 

jaunas un efektīvas bērnu disciplinēšanas metodes.  

50 skolotāji un skolu vadības komandas apguva Latvijas Universitātes īstenoto 

profesionālās pilnveides programmu "Atbalsts pozitīvai uzvedībai". 

U2 R11 Attīstīt novada 

izglītības iestāžu 

izglītojamo 

individuālās 

kompetences 

2018 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Pašvaldība nodrošināja novada skolu talantīgajiem bērniem iespēju papildus 

apmeklēt nodarbības Matemātikas un Ķīmijas mazajās skolās Dobeles Valsts 

ģimnāzijā (DVĢ). 

Mācību gada laikā tika organizēti 14 valsts mācību priekšmetu olimpiāžu posmi, 

kā arī rīkotas 12 starpnovadu olimpiādes un Zinātniski pētniecisko darbu 

konference, iesaistot kopumā 633 skolēnus. Tika iegūtas 43 godalgotas vietas 

Zemgales reģiona un valsts 2. posma olimpiādēs. 

Talantīgajiem bērniem 2017.gada vasarā tika organizētas 3 vasaras nometnes 

skolēnu spēju attīstīšanai, kuras gandrīz pilnībā finansēja Dobeles novada 

pašvaldība: "Matemātika - tas ir interesanti", "Dabaszinības", "Radošā 

nometne". 

Katrā nometnē piedalījās ap 30 skolēnu, kuri piedalījušies skolēnu olimpiādēs 

un radošajos konkursos, visās nometnēs kopā 92 skolēni. 

Profesionālās pilnveides pasākumi tika organizēti, izvērtējot izglītības iestāžu 

vajadzības. Pedagogi apguva profesionālās pilnveides programmas darbam ar 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un 

uzvedības traucējumiem. Devās pieredzes apmaiņā uz Lielplatones speciālo 

internātpamatskolu, iepazinās ar atbalsta komandas darbu. 

Skolotāju metodisko apvienību vadītāji 2017.gadā organizēja 45 apvienību 

sanāksmes un pieredzes apmaiņas braucienus. Ar pašvaldības atbalstu 
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noorganizēti 15 profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi, kuros kopumā 

kvalifikāciju paaugstināja 315 pedagogi. Bez tam papildus apmācību IKT rīku 

lietošanā DVĢ saņēma 137 pedagogi 

Sešas vispārējās izglītības iestādes īstenotas speciālās izglītības programmas, 

integrējot bērnus vispārizglītojošās klasēs. Kopā integrēti un apguvuši speciālo 

izglītības programmu ap 70 bērniem. Apmēram 80 bērni saņēma atbalsta 

pasākumus, atbilstoši traucējuma veidam, un mācījās pēc vispārējās izglītības 

programmas 

U3 R1.12. Īstenot izglītības 

iestāžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas un 

rekonstrukcijas 

pasākumus 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Nomainīts jumta segums DAVV dienesta viesnīcai Gaurata ielā 8. 

Penkules pamatskolas katlumājā uzstādīts jauns granulu apkures katls. 

 

U3 R1.13. Veikt izglītības 

iestāžu telpu un 

iekšējo 

inženierkomunikāciju 

modernizāciju 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

PII "Zvaniņš" tika renovētas 3. korpusa telpas, sakārtota elektroinstalācija un 

apsardzes signalizācija, nomainīta apkures sistēma, renovētas telpas četrās 

grupās un koplietošanas telpās, iegādātas jaunas mēbeles, grupu aprīkojums.  

Gardenes pamatskolas telpās tika izbūvēta karstā ūdens padeves sistēma. 

PII “Minkuparks” tika veikta ūdensvada maiņa. 

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 

Tika veikts kosmētiskais remonts Gardenes pamatskolas sporta zāles ģērbtuvēs 

un dušās, Dobeles 1.vidusskolā peldbaseina un sporta zāles priekštelpām, 

ģērbtuvēm. Skolās iegādāts un papildināts sporta inventārs. 

Veikta Mūzikas skolas ārējo tīklu izbūve un 1.kārtas labiekārtošana, Sporta 

skolas zāles remonts un remontdarbi citās izglītības iestādēs par kopējo summu 

116 000 EUR. 

U3 R1.15. Labiekārtot visu 

novada izglītības 

iestāžu apkārtnes 

teritorijas 

2020 Izglītības 

pārvalde, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

PII "Zvaniņš" teritorijā izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un nobruģēti gājēju 

celiņi. 

U3 R1.16 Uzbūvēt dienesta 

viesnīcu visu Dobeles 

pilsētas izglītības 

iestāžu vajadzībām 

2020. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Uzsākta dienesta viesnīcas, kas paredzēta Dobeles pilsētas skolu 

izglītojamajiem, būvniecība. Projekta realizācijai darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. ietvaros 

piesaistīts ES finansējums 
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nodaļa 

U3 R1.21. Pilnveidot izglītības 

iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Iegādāts 3D printeris un interaktīvie ekrāni DAVV datortehniķu apmācības 

uzlabošanai, planšetdatori Dobeles 1.vidusskolā un DVĢ. 

Tika nomāts pieslēgums mājas lapai www.uzdevumi.lv, PRO licences, lai būtu 

iespēja papildus apgūt zināšanas un izmantotu plašāku uzdevumu klāstu. 

U3 R1.22. Ieviest jaunākās 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT) 

izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai 

2017 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Izglītības iestāžu vajadzībām tika nomātas 297 jaunākās Microsoft Windows 10 

un MS Office 2016 licences. Visi skolu skolotāji un skolēni varēja izmantot MS 

Office 365 nomas licences uz 1 gadu bez maksas. Iegādātas www.uzdevumi.lv 

PRO licences skolotāju un skolēnu mācību darba uzlabošanai. 

Lai uzlabotu datu drošību, izmantotas Eset Endpoint u.c. antivīrusu 

programmatūras datu aizsardzībai skolu un PII datortīklos.  

DAVV, DVĢ un Dobeles sākumskolas serveros izmantota licencēta Windows 

Server 2012 programmatūra. 

DVĢ mācību darba operatīvai novērtēšanai izmantoja „Edurio” aptauju rīku, 

vairāki skolotāji kursos apguva „Edurio” izmantošanu skolēnu un skolēnu darba 

izvērtēšanai un apguves līmeņa analīzei. 

U4 R1.25. Izveidot mobilo 

brigādi aprūpes 

pakalpojuma mājās 

veikšanai 

2018 Sociālais 

dienests 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai tiek izmantots Dobeles novada 

Sociālā dienesta autotransports.  

2017.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 riteņkrēslā, tiek 

pārvadātas ar  Sociālā dienesta autotransportu ar pacēlāju. 

Personu nogādāšanai dzīvesvietā, vairāku stāvu dzīvojamajās mājās, tiek 

izmantots mobilais pacēlājs. 

U4 R1.26. Ieviest sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus novadā 

2020 Sociālais 

dienests 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Sociālās aprūpes personāls izgājis apmācības:  

 bērnu tiesību aizsardzība (40 st.) – 2 darbinieki; 

 emociju un uzvedības traucējumi bērniem: problēmas un risinājumi (8 st.) – 3 

darbinieki; 

 kā tikt galā ar problēmizraisošu uzvedību (8 st.) – 6 darbinieki; 

 korupcijas novēršana: interešu konflikta novēršana un profesionālā ētika (8 

st.) – 1 darbinieks 

U4 R1.27. Popularizēt 

audžuģimeņu kustību 

Pastāvīgi Bāriņtiesa Pašvaldība - Rīkotas atbalsta grupas aizbildņiem un audžuģimenēm. 

- Decembrī, 1.Adventē tika organizēts Pateicības dienas pasākums aizbildņiem 

un audžuģimenēm. 

- Tika sniegts atbalsts audžuģimeņu un aizbildņu salidojuma apmeklēšanai. 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
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- Ir izveidoti bukleti ar aicinājumu kļūt par audžuģimeni vai aizbildni. 

U4 R1.28 Paaugstināt sociālā 

dienesta darbinieku 

profesionalitāti 

2016 Sociālais 

dienests, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 

Sociālā dienesta darbinieki piedalījušies sekojošās apmācībās: 

 emociju un uzvedības traucējumi bērniem: problēmas un risinājumi (8 st.) – 5 

darbinieki; 

 IT rīku pielietošana prezentāciju veidošanā (12 st.) – 1 darbinieks; 

 kā tikt galā ar problēmizraisošu uzvedību (8 st.) – 1 darbinieks; 

 kopienas vienotās atbildes modelis uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem 

(6 st.) – 4 darbinieki; 

 korupcijas novēršana: interešu konflikta novēršana un profesionālā ētika (5 

st.) – 4 darbinieki; 

 par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju izmaksu 

cietušajiem (3 st.) – 16 darbinieki; 

 sociālais darbs ar atkarīgām personām sociālajā dienestā (96 st.) – 2 

darbinieki 

 bērnu tiesību aizsardzība (40 st.) – 2 darbinieki; 

 bērnu tiesību nodrošināšana deinstucionalizācijas kontekstā (6 st.) – 5 

darbinieki; 

 datu ievades un meklēšanas formas Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas 

apakšsistēmā: Nepilngadīgo personu atbalsta sistēma – 1 darbinieks; 

 emociju un uzvedības traucējumi bērniem: problēmas un risinājumi (8 st.) – 9 

darbinieki; 

 pedagoģija (iegūtas tiesības veikt pedagoģisko darbību) (72 st.) – 1 

darbinieks; 

 risku novērtēšana ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi (8 st.) 

– 19 darbinieki; 

 tiesības vadīt "Ceļvedis, audzinot pusaudzi" grupas vecākiem (108 st.) – 3 

darbinieki; 

 Veselības stacija. Es augu vesels (A programma) (12 st. – 1 darbinieks 

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 2017.gadā novada domes komisijas izsludinātājos projekta konkursos par 

finansiālu atbalstu sociālā un veselības projektos, piešķirti Dobeles invalīdu 

biedrībai -1050 EUR un Dobeles reģiona bērnu invalīdu biedrībai “Laimiņa” – 

1100 EUR. Ir notikusi sadarbība ar šīm organizācijām jautājumā par        

deinstitucionalizācijas procesiem, ir notikusi personu apzināšana un pārrunāti 

jautājumi par  jaunu pakalpojumu nepieciešamību. 

4 personas ar funkcionālajiem  traucējumiem no Grupu dzīvokļiem, sadarbībā ar 



Dobeles novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats  

94 

 

Nodarbinātības valsts aģentūru uzsāka darbu algotajos pagaidu sabiedriskajos 

darbos, taču 2 no tām pārtrauca darbu; 2 personas iesaistījās jauniešu dalības 

pasākumā darbam nepieciešamo iemaņu attīstībai nevalstiskajā sektorā. 1 

persona apguva studiju programmu SIVA Koledžā. 6 personas aktīvi iesaistījās 

bērnu un jauniešu invalīdu biedrības “Laimiņa” nodarbībās. 

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 

Izbūvēta brīvdabas estrāde Krimūnu pagasta Krimūnu ciemā. Gada nogalē 

uzsākta Dobeles pilsētas kultūras nama pārbūve un jaunas piebūves celtniecība. 

U6 R1.34. Attīstīt kultūras 

iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā iegādātas trīs stikla vitrīnas, divi datori 

darbiniekiem.  

- Aizstrautnieku bibliotēkas aprīkojums papildināts ar 10 jauniem, 

vienpusējiem grāmatu plauktiem, 2 zemajiem plauktiem uz riteņiem, 1 

žurnālu plauktu un fotokameru. 

- Bikstu bibliotēkā tika iegādāts dators darbiniekam. 

- Jaunbērzes bibliotēkā nomainīti plaukti uzziņu literatūrai lasītavā, iegādāti 

jauni krēsli apmeklētājiem un multifunkcionāla iekārta. 

- Krimūnu bibliotēkā iegādāti mīkstie grīdas spilveni, grīdas lampa un tāfele, 

jauns darbagalds, kā arī liektas formas galds. 

- Lejasstrazdu bibliotēkā iegādāts dators darbiniekam. 

- Naudītes bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionāla iekārta, jauns žurnālu 

plaukts. 

- Penkules bibliotēkā veikts kapitālais remonts un centrālās apkures ierīkošana. 

Iegādāts jauns inventārs – grāmatu plaukti, lasītāju galdi, krēsli, televizors, 

īpaši iekārtots datorgalds ar datorkrēsliem.  

- Šķibes bibliotēkā bērnu stūrītis ir papildināts ar lielu paklāju, iegādāts dators 

darbiniekam un nopirkta laminēšanas iekārta. 

- Zebrenes bibliotēkai tika nomainīti visi grāmatu plaukti (6 divpusējie un 8 

vienpusējie), kā arī iegādāts izstāžu plaukts un bērnu grāmatu plaukts. 

- Krimūnu tautas namā iegādāts gludināmais dēlis; 8 saliekamie galdi. 
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Izremontēta 1 noliktava, tualete aiz skatuves, tautas nama vadītājas kabinets. 

- Kaķenieku Kultūras un sporta centrā 2017.gadā iegādāti jauni ugunsdzēšamie 

aparāti un skaņas pastiprinātājs. Nomainītas lielās zāles 11durvis, ēkai ielikti 

pakešu logi. 

- Penkules kultūras namā iegādāti 200 skatītāju krēsli un digitālās klavieres. 

- Dobeles Novadpētniecības muzejs: VKKF projekta Kultūras mantojuma 

nozarē realizēja projektu “Dobeles Novadpētniecības muzeja gleznu 

restaurācija”. Restaurētas 5 muzeja krājuma gleznas. 

Muzeja nozīmīgākie saimnieciskie pasākumi 2017.gadā: muzeja gleznu 

ierāmēšana, kartona kastu iegāde krājuma priekšmetiem, metāla plauktu iegādes 

krājuma priekšmetiem, regulējama manekena iegāde, materiāli krājuma telpas 

kosmētiskajam remontam, saliekamo krēslu ar ratiņiem iegāde, monitora iegāde, 

sienas kalendāra iespiešana, gleznas iegāde, dalība grāmatas “Hilda Vīka 

Dobelē un Rendā" izdošanā, dekoratīvas apmeklētāju virsdrēbju novietošanas 

sienas izgatavošana, ugunsdzēsības aparātu nomaiņa. 

U7 R1.35. Dažādot kultūras 

pakalpojumu klāstu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Bibliotēkās regulāri tiek rīkoti literatūras un autoru popularizējoši pasākumi, 

tikšanās ar interesantām personībām, radošās darbnīcas, izstādes, īpaši 

uzsverot novadnieku ieguldījumu kultūrā. Regulāri tiek rīkoti lasīšanas 

veicināšanas pasākumi – konkurss “Lasošākā Dobeles novada klase”, 

bibliotekārās stundas. Tradicionālais fotokonkurss, ar mērķi popularizēt 

novadu un novadniekus. 2017.gadā Dobeles novada Centrālā bibliotēka 

organizēja LBB Zemgales nodaļas bibliotekāru Vasaras skolu, kurā piedalījās 

60 bibliotekāri no Dobeles, Bauskas un Jelgavas reģioniem. Skola tika augstu 

novērtēta. Ļoti laba sadarbība bibliotēkām ir ar NVO, rīkojot pasākumus un 

izstādes, tādā veidā popularizējot bibliotēkas un to sniegto pakalpojumu 

klāstu. Tradicionāli bibliotēka atver savu brīvdabas lasītavu – mazos grāmatu 

svētkus Dobeles novada svētku ietvaros. 

- Dobeles Novadpētniecības muzeja dalība Starptautiskajā akcijā muzeju Nakts 

2017- 20.05.2017. Senie pils svētki un dalība Kultūras mantojuma dienās - 

09.09.2017. Divu dienu konference māksliniecei Hildai Vīkai- 

09.,10.11.2017. 

- Kultūras un tautas namos tiek organizēti tradicionālie pasākumi (Saulgrieži, 

valsts svētki un atceres dienas), kā arī kultūras mantojuma saglabāšanas un 

Dziesmu un deju svētku nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumi. Penkules 

kultūras namā bez ikgadējiem tradicionālajiem pasākumiem un valsts 

nozīmes svinīgajiem pasākumiem, plašāku atpazīstamību ir ieguvuši ikgadējie 
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festivāli:“Reprīze” - amatierteātriem un “Kuļmašīna” - kapelām. 

- Ceriņu svētki, kas ir novada svētki tiek svinēti maija nogalē. Tiek organizēti 

Jurģu, Jāņu dienas, Mārtiņdienas gadatirgi. Tradicionālā Āboldiena ar rudens 

ražas tirgu. Ziemassvētku tirdziņi un pasākumu cikls Amatu mājā un 

Novadpētniecības muzejā. Senās pils svētki augusta otrajā sestdienā 

2017.gadā tika organizēti kopā ar Starptautisko Amatnieku plenēru.  

- Pagastos notiek gadskārtu un valsts svētku pasākumi dažādu paaudžu 

auditorijai. Amatierkolektīvu koncerti. Pagastu un sporta svētki: Jaunbērzē, 

Krimūnās. Kaķeniekos, Zebrenē, Penkulē. 

- Krimūnu tautas nama kolektīvi ir viesojušies ar koncertiem: ansamblis 

„Kvinte” - Auros, Jaunbērzē, Dobelē; amatierteātris „Skats” - Slampē, 

Džūkstē, Brīvdabas muzejā Rīgā; bērnu dramatiskais kolektīvs „Troksnēni” - 

Zaļeniekos, Zebrenē; jauniešu amatierteātris „Etīde” - Penkulē, Zaļeniekos; 

VPDK „Akači” viesojies Tērvetē, Bauskā, Limbažos, Horvātijā; SDK „EX 

Akači” - Bauskā, Limbažos, Horvātijā, bērnu deju kolektīvs „Bitītes” - 

Jaunbērzē, Līvbērzē, Dobelē, Slovākijā – Ždiarā; zumbas deju grupa – Rīgā 

un Bēnē; mazie dziedātāji „Sienāzīši” – Auros un Naudītē. 

- Krimūnu tautas namā viesojušies: Auces amatierteātris, Jelgavas latviešu 

biedrības teātris, Teātris un Es - Rīga, Bērnu dramatiskie kolektīvi no Auces, 

Rundāles, Svitenes, Vītiņiem, Īles, Ukriem, Šķibes, Svētes, Kalnciema, 

Elejas, Aizupes, Līvbērzes, Jaunbērzes. Deju kolektīvi uz sadanci „Aizdejo 

puteni” braukuši no Bikstiem, Jūrmalas, Engures. Vokālie ansambļi - no 

Bikstiem, Penkules, Jelgavas, Īles. Folkloras kopa no Rubas. 

- Kaķenieku kultūras un sporta centra bērnu vokālais ansamblis “Susuriņi” 

piedalījās koncertā Bikstu kultūras namā Lieldienās un Ziemassvētkos. 

Sieviešu vokālais ansamblis “Anniņa” sniedza koncertu Penkules kultūras 

namā un Bikstu kultūras namā. Sieviešu senioru vokālais ansamblis piedalījās 

senioru draudzības pasākuma koncertā Slampē. 

- Penkules kultūras nama kapela “Luste” pārstāvējusi novadu Polijā un Lietuvā, 

piedalījusies pasākumos Durbes, Tukuma, Rīgas, Bauskas u.c. novados. Deju 

kolektīvs “Sadancis” piedalījies Vislatvijas “sadanču” festivālā Jēkabpilī, 

koncertējis Auces, Jelgavas un Bauskas novadā. Amatierteātris “Dailes” 

uzstājies Auces, Salacgrīvas un Gulbenes novadā. Sieviešu vokālais 

ansamblis “Unda” uzstājies Auces, Saldus un Tukuma novadā. 

- Jaunbērzes kultūras nama VPDK "DIEVERIS” viesojies Lielvārdē, Vārmē, 

Īslīcē, Bauskā. JDK "MĀRA" koncertēja Liepājā, Bauskā ,Aucē. Sieviešu 



Dobeles novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats  

97 

 

vokālais ansamblis "ILŪZIJA" viesojās Lapmežciemā, Pūrē, Balvos. 

- Dobeles pilsētas kultūras namā notika Dziesmu svētku virsdiriģenta Edgara 

Račevska 80. dzimšanas dienas koncerts ar vīru koru “Imanta” (Valmiera) un 

“Latvis” (Rīgas Latviešu biedrība) piedalīšanos, ikgadējais koncerts 

“Mīlestībai”, kurā katru gadu piedalās kāds no Latvijas vīru koriem - 

2017.gadā vīru koris “Gaudeamus” (Rīga). Viesizrādēs reizi gadā viesojas 

Tērvetes amatierteātris “Trīne”. Sadarbojoties ar Dobeles pilsētas skolām, 

rīkoti dažādi pasākumi – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, 

Dobeles atbrīvošanas pieminekļa atjaunošanas gadskārta, Lāčplēša diena, 

Valsts svētku pasākumi, kur piedalījās Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles 

sākumskolas, Dobeles 1. Vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestāžu 

pulciņu un kolektīvu dalībnieki. Sadarbībā ar Dobeles kultūras biedrību katru 

gadu novembrī tiek rīkots vidējās paaudzes deju kolektīvu konkurss – 

koncerts “Dobeles ābolu maiss”, kurā piedalās vidējās paaudzes deju 

kolektīvi no dažādām Latvijas vietām. Organizējot kultūras un atpūtas 

pasākumus Kultūras nams sadarbojas ar Dobeles, Auces, Tērvetes novada 

amatiermākslas kolektīviem: koriem, tautas deju kolektīviem, vokālajiem 

ansambļiem, folkloras kopu un kapelu. 

- Folkloras kopa”” Leimaņi” uzstājušies: folkloras kopu skatē Jelgavā, Vasaras 

saulgriežu svētkos Turaidā, “Meteņdančos Valgundē”, Lieldienu pasākumā 

Naudītē un Lielplatonē, “Latvijas Valsts Meži” rīkotā pasākumā Tērvetes 

dabas parkā, sadraudzības vakarā ar folkloras kopu “Tarkšķi”. 

U7 R1.36. Atbalstīt kultūras 

amatierkolektīvu 

darbību un izaugsmi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Krimūnu tautas nama kolektīviem 2017.gadā iegādāts: BDK „Bitītes” - 16 

linu krekli, tautiskās zeķes 20pāri, audums Zemgales brunčiem; bērnu 

amatiermākslas kolektīvam „Troksnēni” - tērpi, dekorācijas. Jauniešu 

amatiermākslas kolektīvam „Etīde” - tērpi, dekorācijas. Amatiermākslas 

kolektīvam „Skats” – dekorācijas, lielgabarīta foto planšetes. VPDK „Akači”- 

audums lakatiem. 

- Penkules kultūras nama VPDK “Sadancis” uzšūti jauni vīriešu tērpi un 

iegādāti zābaki. Amatierteātrim uzšūti tērpi vokālajai grupai izrādei 

“Mucenieks un muceniece”, iegādāti rekvizīti. 

- Jaunbērzes KN VPDK "Dieveris” iegādātas bikses vīriem, sievu Zemgales 

jakas ,vīru garie svārki. Sieviešu vokālajam ansamblim "Ilūzija" 

koncertblūzes. JDK "MĀRA": kurpes, zābaki, vīru bikses un vestes. BDK 

"MĀRIŅA" - pastalas. 

- Dobeles pilsētas kultūras nama pūtēju orķestrim “Dobele” - mūzikas 
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instrumenti, tautas lietišķās mākslas studija (TLMS) “Avots” izgatavoti jauni 

steļļu soli. Uzšūti un iegādāti jauni tautas tērpi un tautas tērpu detaļas senioru 

deju kolektīvam “Dobelnieki”, jauktajam korim “Septiņi sapņi”, bērnu deju 

kolektīvam “Drellīši”, VPDK “Dzīpars” un pūtēju orķestrim “Dobele” sākts 

šūt jauni koncerttērpi, jauktajam korim “Sidrabe” uzsākts aust Zemgales 

brunču audums. 

U7 R1.37. Attīstīt starptautisko 

sadarbību kultūras 

jomā 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Kapella “Lustes” un 3 amatnieki piedalījās kultūras dienās Koninā (Polija) 

- Krimūnu Bērnu deju kolektīvs „Bitītes” 10.-15.augusts piedalījās folkloras 

festivālā Slovākijā -Ždiārā. 

- Krimūnu VPDK „Akači”- piedalījās folkloras festivālā Horvātijā Trogirā 

- Lietuviešu muzikālie kolektīvi regulāri piedalās Penkules KN kapellu 

festivālā ”Kuļmašīna” un kapella “Luste” regulāri koncertē Akmenes novada 

rīkotajos pasākumos Lietuvā. 

- Dobeles pilsētas kultūras nama TLMS “Avots” prezentēja Dobeles Amatu 

māju un studijas “Avots” darbību “Partnerpilsētu kultūras festivālā” Koninā, 

Polijā 

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 

2017.gadā ir uzsākta Dobeles olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūves 

būvprojekta izstrāde 

U8 R1.41. Atjaunot un 

papildināt 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Dobeles Sporta centrā iegādāts jauns trenažieris fitnesa zālē, papildināts sporta 

spēļu fiziskās sagatavotības trenažieru klāsts. Krimūnu sporta zālē mainīta 

sporta grīda ar iespēju uzstādīt volejbola stabus spēlei. Penkules zālē noslīpēta 

un atjaunota grīda un lakojums, izremontētas dušu un ģērbtuvju telpas. 

Kaķenieku kultūras un sporta centrā katru gadu tiek iegādātas jaunas futbola, 

telpu futbola un basketbola bumbas, volejbola tīkli un minifutbola vārtu tīkli. 

U9 R1.42. Uzlabot aktuālākās 

informācijas 

pieejamību un 

paaugstināt 

iedzīvotāju 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- 2017.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 
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informētības līmeni 

par pašvaldības un 

tās iestāžu 

sniegtajiem 

pakalpojumiem 

izdevumā “Dobeles Novada Ziņas” un interneta vietnē www.dobele.lv, kā arī 

nacionālajiem medijiem. 

- Pilnveidota novada mājas lapa, ieviešot problēmu pārvaldības sistēmu  

(Problem Report).  

U9 R1.44. Paaugstināt 

pašvaldības 

speciālistu kapacitāti 

un profesionalitāti 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2017.gadā PIUAC pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem tika īstenoti 381 

kursi 3 392 cilvēkstundu apjomā, tai skaitā 109 novada pedagoģiskajiem 

darbiniekiem 889 cilvēkstundu apjomā, un 347 dažādu uzņēmumu darbiniekiem 

1 785 cilvēkstundu apjomā. 

2017.gadā notikušie starpvalstu sadarbības pasākumi: 

- no 16.-17.februārim novada vadība un projektu vadītāja piedalījās 

pārrobežu sadarbības programmas "Krievija – Latvija" projektu izstrādē un 

noslēdza starp pašvaldību līgumu Pleskavas apgabala Porhovas rajonā 

(Krievija); 

- no 27.februāra – 3.martam pašvaldības darbinieki piedalījās projekta 

„Jaunatne Eiropā – Preventīvie pasākumi atkarību veicinošo vielu 

samazināšanā jauniešu vidū” ietvaros organizētajām apmācībām Romā 

(Itālija) 

- no 15.-16.martam novada vadība piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā 

"Diversifikācijas iespējas dārzkopības un augļkopības bioloģiskajās 

saimniecībās" pilsētā Grodzisk (Polija);  

- no 31.marta–3.aprīlim pašvaldības pārstāvis piedalījās tradicionālajā 

Partnerpilsētu kultūras festivālā Koninā (Polija); 

- no 8.-9.aprīlim novada vadība piedalījās Rakkes apgabala (Igaunija) 25 

gadu jubilejas pasākumā; 

- no 9.-13.maijam projekta vadības grupa projekta „Jaunatne Eiropā – 

Preventīvie pasākumi atkarību veicinošo vielu samazināšanā jauniešu vidū” 

ietvaros devās uz organizēto noslēguma konferenci Reikjavikā (Islande) 

- no 17.-18.maijam novada vadība un projektu vadītāja piedalījās Pierobežas 

reģionu III forumā Pleskavā (Krievija); 

- no 6.-9.jūnijam pašvaldības vadība ņēma dalību Latvijas uzņēmēju 

tirdzniecības misijā Kišiņevā (Moldova), kas norisinājās Latvijas – 

Moldovas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un 

tehniskās sadarbības jautājumos 3.sēdes ietvaros; 

- no 13.-16.jūnijam novada vadības pārstāvis kopā ar izglītības iestāžu 

vadītājiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Somijas izglītības 

http://www.dobele.lv/
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iestādēm; 

- no 16.-18.jūnijam pašvaldības oficiālā delegācija piedalījās Koninas (Polija) 

Dienu oficiālajos pasākumos un pieņemšanas vizītēs; 

- no 17.-18.augustam pašvaldības delegācija apmeklēja Pleskavas apgabala 

Porhovas pilsētas (Krievija) administrācijas rīkoto pasākumu "Reģionālās 

sadarbības programmas Krievijas – Latvijas starpvalstu piektā sanāksmes 

darba grupa"; 

- no 25.-27.augustam pašvaldības oficiālā delegācija devās oficiālā vizītē uz 

Zeļvas apgabala (Baltkrievija) tradicionālajiem svētkiem; 

- no 22.-26.oktobrim pašvaldības pārstāvji piedalījās Anhalti-Bitterfeldi 

(Vācija) seminārā par uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos un LEADER 

projektu īstenošanu; 

- no 23.-25.oktobrim pašvaldības oficiālā delegācija viesojās Engelholmā 

(Zviedrija), izstrādāja savstarpējos sadarbības projektus un atzīmēja 

sadarbības 25.gadadienu; 

- 20-26.novembris bāriņtiesas pārstāvis Gēteborgā (Zviedrija) piedalījās 40 

stundu mācību – pozitīvās prakses izpētes un kvalifikācijas paaugstināšanas 

programmā „Bērnu tiesību sistēma (aizsardzība), profesionālā starpnozaru 

sadarbībaun sociālie pakalpojumi”.  

U10 R1.45. Veicināt sadarbību 

starp iedzīvotājiem, 

NVO, uzņēmējiem 

un pašvaldību 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, Sociālais 

dienests, 

Kultūras un 

sporta pārvalde, 

PIUAC 

Pašvaldība Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde 2 reizes gadā izsludina projektu 

konkursu sporta un kultūras nozarēs, atbalstot sabiedrisko organizāciju un 

individuālās iniciatīvas. 

Kultūras jomā atbalstīti 37 projekti par kopējo summu 16 000 EUR. 

Sporta jomā 33 atbalstīti projekti par kopējo summu 31 035 EUR. 

PIUAC telpas pēc nepieciešamības ir bijušas pieejamas nevalstiskām 

organizācijām pasākumu organizēšanai. 

U10 R1.46. Sekmēt iedzīvotāju 

aktivitātes 

pieaugumu un iesaisti 

sabiedriskajos 

procesos 

Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldība Nevalstisko organizāciju biedri aktīvi rakstīja projektu pieteikumus un 

pretendēja uz pašvaldības finansiālo atbalstu, lai realizētu plašākam sabiedrības 

lokam aktuālus projektus. 2017.gadā pašvaldība atbalstīja 109 projektus šādās 

jomās: sociālajā (24), kultūrā (37), sportā (33), 9 jauniešu iniciatīvu projekti un 

6 nometņu projekti. 

U10 R1.47. Stiprināt Dobeles 

pilsētas lomu 

Zemgales plānošanas 

reģionā un ārpus tā 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Administratīvā 

Pašvaldība 2017.gadā Dobeles novada Centrālā bibliotēka organizēja LBB Zemgales nodaļas 

bibliotekāru Vasaras skolu, kurā piedalījās vairāk kā 60 bibliotekāri no Dobeles, 

Bauskas un Jelgavas reģioniem, tā tika augstu novērtēta. Dobeles novada 

Centrālā bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības 

izsludinātajā projektā "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai", pateicoties tam 
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nodaļa, Kultūras 

un sporta 

pārvalde, TIC, 

PIUAC 

tapa Latvijas simtgadei veltīta ceļojošā izstāde un katalogs. Izstādē atspoguļoti 

stāsti par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme 

Latvijas valsts tapšanas vēsturē. Šo projektu atbalstīja arī Dobeles novada 

pašvaldība.  

Ir noslēgts līgums ar Auces un Tērvetes novadiem par Dobeles novada Centrālās 

bibliotēkas kā reģiona centrālās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansējumu. 

Dobeles PIUAC veidojis kopējus apmācību, informatīvos un pieredzes apmaiņas 

pasākumus ar dažādiem Zemgales plānošanas reģiona novadiem, piedaloties 

kopējās izstādēs uzņēmējdarbībā un izglītībā. Centrs strādā pie vienota "Dobele 

dara" zīmola izstrādes, kas veicinās Dobeles novada atpazīstamību un 

konkurētspēju. 

PIUAC sagatavojis un realizē 3 ES projektus nodarbinātības veicināšanā, vietējo 

amatnieku produkcijas konkurētspējas paaugstināšanai un strādājošo 

profesionālās pilnveides paaugstināšanai. 

 

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 2017.gadā uzsākta jauna apmācību moduļa izstrāde mazajiem un vidējiem 

uzņēmējiem produkcijas konkurētspējas un realizācijas iespēju paaugstināšanai, 

kura būs pieejama Interneta vidē. 

2017.gadā kopā īstenoti kursi un semināri 1225 dalībniekiem 24240 cilvēkstundu 

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

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kursu dalībnieku skaits ir palielinājies par vidēji 

39%, un cilvēkstundu skaits palielinājies par 29 %, kas liecina, ka cilvēkiem ir 

palielinājusies vēlme apmeklēt arī ilgstošas apmācības. Vairāk kā 80 % 

programmas ir vērstas uz prasmju pilnveidi strādājošajiem un tās ir pieejamas arī 

citu novadu iedzīvotājiem. 

Informācija par jebkuru tālākizglītības programmas realizāciju tiek ievietota 

internetā: mājas lapās: www.pic.dobele.lv un www.dobeledara.lv, kā arī sociālajos 

tīklos: Facebook, Linkedin, Twitter. Visaktīvākie ir Auces, Tērvetes un Jelgavas 

apkārtējie novadi. 

U11 R2.2. Organizēt mazo Pastāvīgi PIUAC Pašvaldība Īstenota koučinga programmas "Zelta uzrāviens" MVU uzņēmumiem. Izstrādāta 

http://www.pic.dobele.lv/
http://www.dobeledara.lv/
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uzņēmēju apmācības 

sava biznesa 

īstenošanā 

konkurētspējas veicināšanas programma MVU pārtikas ražotājiem, kas ietver sevī 

gan informatīvos seminārus par veikalu tīklu prasībām, praktiskās nodarbības 

prezentēšanas mākslā un tīklošanās pasākumus ar veikalu tīklu pārstāvjiem. 

Tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. - 2020.gadam 

projekts "NODARBINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA BEZ ROBEŽĀM" 

(BEE, LLI-138), kura ietvaros iespējams apgūt 11 dienu apmācību kursu ar mērķi 

stimulēt vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās amatniecības 

jomā, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. 

U11 R2.3. Veicināt izglītības 

satura sasaisti ar 

darba tirgus 

vajadzībām 

Pastāvīgi PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde, BJC, 

DJIVC 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

DAVV tiek organizētas individuālas konsultācijas izglītojamajiem un viņu 

vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem un absolventu darba iespējām.  

Veidojusies sadarbība ar DJIVC (anketēšana, konsultēšana, nodarbības). 

Nodrošinātas DAVV mācību plānos paredzētās praktiskās mācības uzņēmumos. 

Sadarbībā ar Bonnas darbā iekārtošanas biroju 4 izglītojamie 90 dienas praktizējās 

Vācijas ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos. 

DAVV sadarbojās (mācību ekskursijas) ar Dārzkopības institūtu Dobelē, ar LLU 

Informācijas tehnoloģiju fakultāti (tika nodrošinātas 2 kvalifikācijas prakses vietas 

datorsistēmu tehniķa speciālistiem). 

DAVV sadarbībā ar LDDK uzsāka dalību ESF projektā "Profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos" (Nr.8.5.1.0/16/I/001), kura ietvaros izglītojamie veic prakses 

Latvijas darba devēju uzņēmumos. 

PIUAC realizējis ekskursijas Dobeles novada uzņēmumos, kurās piedalījās 120 

skolēni no Dobeles novada izglītības iestādēm. Ekskursiju mērķis – izprast 

nepieciešamās prasmes un zināšanas aplūkotās profesijās. 

Dobeles PIUAC apmācību procesā tika iesaistīti speciālisti gan no zinātniskajām 

institūcijām (Dārzkopības institūts), gan augstākās izglītības iestādēm 

(galvenokārt LLU, LU, RTU), tādējādi veicinot zinātnes, izglītības un 

uzņēmējdarbības mijiedarbību. 

U11 R2.4. Atbalstīt vietējo 

uzņēmēju sadarbību 

un iniciatīvas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība Reizi mēnesī norisinājās vietējo uzņēmēju un izpildvaras tikšanās, kurās tika 

diskutēts par uzņēmējiem aktuālām tēmām – infrastruktūru, pašvaldības atbalstu 

u.tml. 

U11 R2.5. Atbalstīt vietējās 

ražotāju produkcijas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Kultūras un 

Pašvaldība PIUAC izstrādājis vietējās produkcijas noieta veicināšanas programmu "Kā nokļūt 

veikalu tīklu plauktos", sniedzis atbalsts dalībai izstādēs (Riga Food, izstādei 
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popularizēšanu un 

realizēšanas iespējas 

sporta 

pārvalde 

Polijā, Koninā u.c.) un konkursos. 

PIUAC administrē novada mājražotāju popularizēšanas interneta vietni 

www.dobeledara.lv. 

Centrs Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. - 2020.gadam projekta 

"NODARBINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA BEZ ROBEŽĀM" (BEE, LLI-

138) ietvaros organizē starptautiskas apmācības un pieredzes apmaiņas braucienus 

uz Lietuvu. 

U11 R2.6. Veicināt sociālās 

uzņēmējdarbības 

attīstību 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Sociālais 

dienests, NVO 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Attīstoties IT pielietojumam, plašsaziņas līdzekļu iespējas pieaug un PIUAC 

sabiedrības informēšanai aktīvi izmantojis dažādus sociālos mēdijus. To lietotāju 

skaits ir paaugstinājies par 30%, galvenokārt jauniešu vidē. 

U12 R2.7. Veicināt novada 

industriālo teritoriju 

attīstību 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2017.gadā ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru noslēgti trīs līgumi par: 

- Spodrības ielas un Uzvaras ielas pārbūvi Dobeles pilsētā. Abas ielas tiks 

pārbūvētas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Teritorijas revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām" otrās atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju 

revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros; 

- Lauku ielas pārbūvi Dobeles pilsētā. Iela tiks pārbūvēta 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 

Dobelē uzstādīti 4 jauni norādes zīmju stabi ar norādēm uz pilsētas objektiem. 

U13 R2.11. Veicināt tūrisma 

pakalpojumu 

kvalitātes celšanos 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Rīkota informatīvā diena Dobeles, Auces un Tērvetes novada uzņēmējiem un 

gidiem.  

Notikuši pieredzes braucieni uz starptautisko tūrisma izstādi "Balttour 2017" Rīgā 

un Puķu draugu saietu Raunā, tika organizēts pateicības brauciens Dobeles 

http://www.dobeledara.lv/
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luterāņu baznīcas draudzes loceklēm uz Annenieku un Jaunpils baznīcām.  

Tūrisma pakalpojumu sniedzēji vesti uz "Lauku ceļotāja" semināriem, ZTA 

konferenci, kā arī apmācību semināriem Olainē un Bauskā.     

U14 R2.12. Pilnveidot tūrisma 

informācijas sistēmu 

2015 TIC Pašvaldība Novada mājas lapā izveidota tūrisma sadaļa krievu valodā.  

Informācija un fotogalerijas regulāri publicētas novada mājaslapā, sociālajos 

tīklos, tūrisma portālā www.travelnews.lv,  www.travelzemgale.lv.    

U14 R2.13. Attīstīt sadarbību 

tūrismā 

Pastāvīgi TIC Pašvaldība Sadarbībā ar Auces un Tērvetes pašvaldībām izdota atjaunotā Dobeles, Auces un 

Tērvetes novada tūrisma karte latviešu valodā, rīkota kopīga infodiena tūrisma 

uzņēmējiem, notiek regulāra apmaiņa ar informatīvajiem materiāliem.    

Sadarbojoties ar ZTA, TIC darbinieces piedalījās Zemgales uzņēmēju dienās 

Jelgavā, Kurzemes uzņēmēju dienās Ventspilī un starptautiskajā tūrisma gadatirgū 

"Balttour 2017". 

Sadarbībā ar ZTA izveidota jauna mājaslapa www.travelzemgale.lv, rediģēta 

tūrisma karte "Zemgale", organizēti apmācību semināri un tūrisma konference. 

Zemgales reģions pārstāvēts starptautiskajās tūrisma izstādēs Tallinā un 

Nīderlandē. 

Tūrisma uzņēmējiem regulāri izsūtīti jaunumi, informācija par semināriem, 

apmācībām, gadatirgiem gan pa e - pastu, gan telefoniski, rīkota infodiena, 

piegādāti informatīvie materiāli.  

Ņemta dalība LIIA Tūrisma departamenta pasākumos, pārbaudīti un sniegti dati 

bukletiem un tūrisma portālam www.travel.latvia.   

U14 R2.14. Attīstīt perspektīvos 

tūrisma veidus un 

dažādot tūrisma 

piedāvājumu, 

veidojot Dobeli par 

atpazīstamu 

galamērķi 

2020 TIC Pašvaldība Kopā ar Auces novadu un VAS "Latvijas Valsts meži" izstrādāts Dobeles un 

Auces novadu ceļvedis "Apmet loku Zemgalē".   

Lai gan tūrisma sauklis jau ir nomainīts uz "Magnetic Latvia", lauku un dabas 

tūrisms attīstās. Rodas jauni apskates un rekreācijas objekti – atpūtas vietas 

"Jaunbirzes" un "Mucenieku mežs" Auru pagastā. Lauku uzņēmēji paši veido 

kopīgu piedāvājumu (zirgu sēta "Jaunļobas" un lauku sēta "Krīgeri"), Dārza svētki 

stādaudzētavā "Liepas". 

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:  

 starptautiskajā tūrisma gadatirgū "Vakantiebur 2017" Utrehtā (Nīderlande)  

 starptautiskajā tūrisma gadatirgū "Tourest" Tallinā (Igaunija)     

 Dobeles novada stendā starptautiskajā tūrisma izstādē "Adventur 2017" Viļņā 

(Lietuva)    

 Zemgales stendā  

http://www.travelnews.lv/
http://www.travelzemgale.lv/
http://www.travelzemgale.lv/
http://www.travel.latvia/
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 starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour 2017" Rīgā   

 Zemgales uzņēmēju dienās Jelgavā 

 Kurzemes uzņēmēju dienās Ventspilī. 

2017.gadā ir sagatavoti un izdoti sekojoši tūrisma informācijas materiāli: 

 Dobeles pilsētas karte (2000 eks.) 

 sadarbībā ar Auces un Tērvetes novadu atjaunota Dobeles, Auces un Tērvetes   

novada tūrisma karte latviešu valodā (10 000 eks.) 

 buklets "Dobeles pilsētas centrs – vēsturiskais Tirgus laukums" (2000 eks.)   

 infolapa "Galvenie pasākumi Dobeles novadā 2018" (1 000 eks.) 

 buklets "Apciemo Dobeli!" lietuviešu val. (3000 eks.) 

 buklets "Apciemo Dobeles sniegavīrus!" (1000 eks.)  

 infolapa "Apciemo Dobeles sniegavīrus!" lietuviešu val. (200 eks.)  

 kabatas kalendārs "Dobele" (2000 eks.) 

Noorganizētas ārvalstu žurnālistu vizītes: Igaunijas lielākā laikraksta "Postimees" 

žurnālista Verni Laivaka vizīte Pokaiņu mežā un P. Upīša muzejā un dārzā,  

Ukrainas neatkarīgās žurnālistes Linas Meļņikas vizīte Pokaiņu mežā un P. Upīša 

muzejā un dārzā, Francijas žurnālistes Emmanuelle Eyles (Parīze) vizīte Pokaiņu 

mežā.  

Izvietota reklāma žurnālos "Praktiskais Latvietis", "Mājas Viesis", "Autoceļvedis 

2017".  

U14 R2.16. Paplašināt Dobeles 

Amatu māju par 

reģionālo centru ar 

plašu tūrisma 

piedāvājumu 

2018 Kultūras un 

sporta 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Dobeles Amatu māja rīkoja izstādes, prezentācijas, lekcijas un nodarbības, kurās 

savu darbību atspoguļo amatu meistari, tautas lietišķās mākslas studijas, 

uzņēmumi un mājražotāji – dobelnieces Laumas Liepas apgleznotā zīda 

izstrādājumi, SIA "Baltic Candles Ltd." ražotās sveces, Rīgas foto klubs, 

Dzirciema internātpamatskolas audzēkņu darbu izstāde "Darbs māca darītāju", 

latviešu zīmols PELESTAKA "No aitas līdz vilnai", aucenieka Anša Vācieša 

darbu izstāde "Brīnums kokā", Biedrības "RadDoma" (Jelgava) rokdarbi izstādē 

"No rakstaudža līdz goda tērpam", dobelnieka Mārtiņa Jēča gleznu 

personālizstāde "Krāsu palete", Ventspils rokdarbu kopas "Spārni" darbi izstādē 

"No radošuma līdz meistarstiķim", TLMS "Kalvis" (Rīga)  ar seno rotu izstādi, 

TLMS "Avots" (Dobele) un Dobeles pilsētas un novadu meistaru darbu izstāde 

"Atspulgs avotā", Dārzkopības institūta augļu un pārstrādes produktu izstāde – 

pārdošana. Paralēli izstādēm un prezentācijām Amatu māja rīkoja meistarklases, 

kurās ikviens interesents varēja apgūt dažādas amatu prasmes, izzināt mazā 

biznesa pamatus un attīstību. Dobeles Amatu māja organizēja gadatirgus, kuros 
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piedalījās  mājražotāji un amatnieki – Jurģu gadatirgus, Zāļu tirgus, Latvijas 

labumu tirgus, Senās pils tirgus, Ražas gadatirgus, Mārtiņdienas gadatirgus, 

Ziemassvētku labumu tirdziņš. Tirgus laikā notika arī dažādas radošas darbnīcas 

un amatnieku meistarklases. 2017.gadā īstenots projekts "Zemgaļu raksti cauri 

laikiem III" ar mērķi apzināt un popularizēt Zemgales arheoloģisko apģērbu un 

audeklu tapšanas specifiku un apgūt aušanas tehniku audu rakstots audums, kuru 

atbalstīja  Latvijas valsts mežu finansētā Zemgales kultūras programma 2017. 

Projektā, četru dienu laikā, jaunas zināšanas ieguva 67 cilvēki, no Dobeles, 

Jelgavas, Rīgas, Tukuma un Bēnes. Projekts uzsākts 2014. gadā.  

2017. gadā Amatu māja iesaistījusies Eiropas projektā "Eiropas amatu prasmju 

dienas" un Latvijas Tradicionālo prasmju skolas "Satiec savu meistaru" 

organizēšanā Dobeles Amatu mājā, piedāvājot apgūt prasmes individuālajās 

nodarbībās pie kokapstrādes meistara A. Voroņina, mācoties izgatavot koka 

karotes un citus saimniecībā izmantojamus priekšmetus, kā arī izzināja Zemgales 

kulināro mantojumu un kopā ar saimnieci D. Jātnieci gatavoja piena zupu ar 

kartupeļu klimpām, kāpostu tīteņus un virteņus ar sāļu un saldu pildījumu. 

2017.gadā Muzeju nakts ietvaros rīkotajās Dobeles Amatu mājas atvērto durvju 

dienās ikvienam interesentam bija iespēja tikties ar amatu meistariem un apgūt 

prasmes smalkajos rokdarbos, izzināt svaigēšanas noslēpumus. 

2017.gadā notika VII Starptautiskais amatnieku plenērs Dobeles pilsdrupās Senās 

pils svētku laikā. Plenēra sākuma periods ir 2010. gads, kad pabeigta Amatu mājas 

renovācija. Plenērā piedāvāts apgūt senās un mūsdienu amatu prasmes – 

keramikas darbnīcā ar cepli dabā, smilšu aplikāciju darbnīcā, netradicionālo zeķu 

adīšana, dzijas vērpšanā ar ratiņu, koku karošu meistardarbnīcā, smilšu aplikāciju 

darbnīcā, mežģīto jostu meistarklasē, tekstilapdrukā koraļtehnikā, koka mucu 

izgatavošanas meistarklasē. Darbnīcas vadīja amatu meistari no Dobeles un 

Dobeles novada, Ventspils, Jaunpils, Rīgas, Jelgavas. 

2017.gadā Amatu māja piedāvāja apgūt prasmes senajos un mūsdienu amatos: 

keramikas nodarbībās pie keramiķes Dainas Petteres, adīšanas nodarbībās pie 

TLMS "Avots" (Dobele), aušanu bez stellēm pie meistares Lilijas Treimanes 

(Rīga), tekstilmozaīkas apmācība pie Daces Bušas (Tērvete), sveču liešanu un 

izgatavošanu pie bitenieka A. Krieviņa (Auces novads), dzijas krāsošanu ar augu 

krāsvielām pie Dainas Ieviņas (Dobele), vainagu pīšana kopā ar TLMS "Avots", 

karogkrāsas lentīšu locīšanas darbnīcā. Amatu mājā notika vakarēšanas kopā ar 

zāļu sievu Līgu Reiteri (Ventspils), augu šķiedru pazinēju Ritvaru Toču 

(Barkava), rokdarbnieci Dainu Ieviņu (Dobele) un biedrību "RadDoma" no 
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Jelgavas, ierādot seno adatas pinumu, vērpšanu ar vārpstiņu un celošanu. 

2017.gada jūnija sākumā piecas dienas pēc kārtas organizējām radošas darbnīcas 

bērniem un jauniešiem "Radošā vasara", kuras laikā tika iegūtas prasmes 

keramikas darbnīcās, atslēgu piekariņu, flaberu un LED laternas  izgatavošana. 

Veiksmīgi noritējusi sadarbība ar citiem amatniecības centriem, Amatu māja 

prezentēta Sējas svētkos "Ausekļa dzirnavās" (Codes pagasts), sadarbībā ar 

Jaunpils amatu māju Vispasaules adītāju dienā Jaunpilī, Lietuvas "Starptautiskajā 

Kultūras festivālā" Kelmē, Dobeles novada Pokaiņu meža "Zinību gadatirgū", 

amatu prasmju dienā Kandavā.  

Dobeles Amatu mājā 2017.gadā kopā notikuši 185 pasākumi ar apmeklētāju 

skaitu 5871. 

 

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 

- Noslēgti līgumi par 5 autoceļu pārbūvi novada lauku teritorijā: P97-Vērpīši-

Salmiņi (Bērzes pag.), Ziņģi-Ziemeļi-Āpšēni (Auru pag.), Buķelis-Ielejas 

(Jaunbērzes pag.), Lāčgalvas-Bištēviņi (Krimūnu pag.) un Ļuku ceļš 

(Annenieku pag.). Būvdarbi tiks veikti laikā no 2018. gada aprīļa līdz 2018. 

gada septembrim. 

- Pārbūvēta Liepājas šoseja Dobeles pilsētā (pārbūves darbiem saņemta 

Latvijas valsts ceļu mērķdotācija). 

U15 R3.4. Saglabāt pašreizējo 

pasažieru 

pārvadāšanas modeli 

Pastāvīgi 

Izglītības 

pārvalde 
Pašvaldība 

Pašvaldības uzņēmums SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” apkalpo gan 

pasažieru pārvadājumus, gan nodrošina skolēnu pārvadājumus, kas var būt kā 

labs piemērs citām pašvaldībām. 

Skolēnu pārvadājumi ir pilnībā integrējušies esošajā pasažieru pārvadājumu 

tīklā. Visi maršruti izkoriģēti tā, lai tie nepārklātos, un skolēniem būtu ērtāk 

nokļūt uz skolu un mājām. 

U15 R3.3. Uzlabot satiksmes 

drošību 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Atjaunots Dainu ielas Dobelē apgaismojums 

- Ierīkots apgaismojums Bērzes ielā Dobelē 

- Pārbūvēts ielas apgaismojums Kr.Barona ielā Dobelē 

- Izbūvēts ielas apgaismojums Krimūnu pagasta Krimūnu ciemā 
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U15 R3.5. Attīstīt gājējiem un 

velobraucējiem 

paredzēto 

infrastruktūru novada 

teritorijā 

2020 
Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Atjaunots gājēju tiltiņš Miltiņu ciemā pār Bērzes upi 

- Izbūvēta gājēju ietve 110 m2 apjomā Auru pagasta Gardenes ciemā 

- Izbūvēta gājēju ietve 912 m2 apjomā Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā 

- Izbūvēts gājēju/veloceliņš ~520 m apjomā no Dobeles pilsētas robežas līdz 

pagriezienam uz Virkus kapiem Bērzes pagastā 

U16 R3.11. Sekmēt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

2020 Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

ES 

finansējums 

- Annenieku pagasta Kaķenieku kultūras un sporta centra ēkai nomainīti logi, 

durvis, pārbūvēts ēkas jums 

- Pašvaldības administratīvajai ēkai Brīvības ielā 15 veikti energoefektivitātes 

pasākumi (mainīti vecie logi, siltinātas ēkas ārsienas) 

U17 R3.15. Attīstīt ūdens 

saimniecību novadā 

2020 
SIA "Dobeles 

Ūdens"  

ES 

finansējums, 

- Pārbūvēta ārējā kanalizācija Annenieku pamatskolai 

- Ierīkota lietus kanalizācija Krimūnu pagasta Krimūnu ciema Lauku ielā 5 

- Ierīkota lietus kanalizācija Spodrības, Ceriņu un Kalna ielā Dobelē 

U19 R3.18. Pilnveidot vides 

izglītības kvalitāti un 

pieejamību novadā 

Pastāvīgi 
Izglītības 

pārvalde, DJIVC 

ES 

finansējums 

Annenieku pamatskola, Dobeles sākumskola un Krimūnu sākumskola aktīvi 

darbojas Eko skolu programmā. 

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 

Jaunbērzes un Zebrenes pagastā. 

- Meliorācijas sistēmas, lai mazinātu lauksaimniecības negatīvo ietekmi, 

atjaunotas pašvaldības īpašumā esošajās zemēs Annenieku, Dobeles un 

Auru pagastā 

U21 R3.34. Pilnveidot 

ugunsdrošības 

sistēmu novadā 

2020 Komunālā 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Izglītības iestādēs, atbilstoši jaunajiem MK noteikumu papildinājumiem, 

nomainīti ugunsdzēšamie aparāti, apmācīti atbildīgie darbinieki. 

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. 

 


