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DOBELES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 

Cilvēkam ir raksturīgi noteikt atskaites punktus. Tā var būt pirmā diena, pirmais 

mēnesis, pirmais gads – indivīdam, ģimenei, pilsētai, valstij. 2018.gadā mūsu valsts – Latvija 

- nonāca līdz simtam. Tikai retajam no mums ir lemts pašam piedzīvot tik garu mūžu. Tas ir 

laiks, uz ko atskatīties, padomāt, cik vērtīga ir bijusi mūsu dzīve, darbi, ko visi kopā darām. 

Visai Latvijai un katram cilvēkam šis laika posms ir unikāls un neatkārtojams. 

Taču valsts pastāvēšana jau nebeidzas šajos simts gados, tā turpināsies. Mūsu 

atstātais mantojums ir kā ceļamaize bērniem un mazbērniem - visiem, kas iesākto veidos 

tālāk. Tāpēc ir svarīgi, lai tas, ko mēs šodien darām, mums pašiem rada gandarījumu. Lai tas 

ir cienīgs devums katra cilvēka nodzīvotajā mūžā un par to var gan lepoties, gan priecāties 

visa apkārtējā sabiedrība. Lai mūsu radītais un veidotais ir drošs pamats nākotnei. 

Vienmēr ir jāstrādā ar lielu atbildības izjūtu, nenoniecinot ne pieredzi, ne zināšanas, 

jo uz to bāzes tālāk veidojas visa nākotne, attīstības plāni un iespējas. Bez šī pamata varam 

palikt tikai sapņotāji. Nesaku, ka nevajag sapņot, taču sapņi ir jāsavieno ar iespējām, lai 

veidotu paliekošas vērtības. 

Arī Dobelei kā pilsētai nesen – 2017.gadā - apritēja simts gadu. Neapšaubāmi Dobele 

šajā laikā ir ļoti izmainījusies. Tādi liela apjoma projekti kā Kultūras nama un Mūzikas 

skolas rekonstrukcija un paplašināšana, izglītības iestāžu paplašināšana un skolēnu dienesta 

viesnīcas būvniecība, Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana, Livonijas ordeņa pils kapelas 

konservācija un pārbūve, kā arī vairāku ielu pārbūve un kilometriem garu veloceliņu 

ierīkošana samērā īsā laika periodā ir ļoti būtiski izmainījuši un modernizējuši Dobeles 

vizuālo tēlu, vienlaikus paverot plašas un daudzpusīgas iespējas ne tikai pilsētas, bet visa 

novada iedzīvotājiem. 

Latvijas simtgades dienā Dobelē ielikām pamatakmeni mūsu Simtgades laukumam, 

kur vēlamies atstāt zīmi nākamajām paaudzēm par to, ka šajā laikā esam dzīvojuši, 

strādājuši.  

Atskatoties uz pagājušo gadu, varam sacīt, ka tas ir bijis intensīvs un dažādiem 

īpašiem notikumiem bagāts, arī tāpēc, ka šajā gadā atzīmējām savas valsts simtgadi. Dobeles 

novadā valsts jubileju esam sagaidījuši ar panākumiem, izaugsmi, ticību un cerību nākotnei.  

2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, budžeta ieņēmumi novadā palielinājās par 7 989 

450 euro jeb par 31,5%. 

Lielāko daļu – 48,88% - no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veidoja nodokļu 

ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu 

nodoklis), kas, salīdzinot ar 2017.gadu, pieauga par 7,12%. 

2018.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 

1546 euro, kas ir par 394 euro vairāk nekā 2017. gadā (1152 euro).  

2018.gadā finanšu līdzekļi kopumā tika izlietoti par 75,22% vairāk nekā 2017.gadā. 

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

un projektu realizāciju. Pašvaldība sekmīgi pildīja visus tai ar likumu noteiktos uzdevumus 

pakalpojumu sniegšanā novada iedzīvotājiem. 

Intensīvi strādājām pie Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļu apguves, 

uzlabojot infrastruktūru, un darbus, protams, turpinām. ES fondu finansējums 2018.gadā bija 

7 771 463 euro, kas ir 16,7% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 

2017.gadu, piesaistītais finansējums palielinājies par 7 093 025 euro vai vienpadsmit reizes. 

Lai nodrošinātu līdzekļu pieejamību projektu realizācijai, ir ņemti aizņēmumi Valsts 

kasē. Kopējās pašvaldības saistības 2018.gada beigās bija 21 490 292 euro.  

Kapitālieguldījumiem - infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un 

pamatlīdzekļu iegādei – 2018.gadā tika novirzīti 47,11% no kopējiem pamatbudžeta 
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izdevumiem, savukārt uzturēšanas izdevumi veidoja 52,89% no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem. 

Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā, redzam, ka lielākā daļa 

pamatbudžeta izdevumu - 41,63% - ir izlietoti izglītības funkciju nodrošināšanai, tālāk seko 

ekonomiskā darbība (24,68%) un teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (10,33%). 

Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 2018.gadā bija 1970 

euro, kas ir par 860 euro vairāk nekā 2017.gadā (1110 euro). 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, palielinājās par 

5,14%. Speciālo budžetu veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļu fondam. 2018.gadā speciālā budžeta līdzekļi 692 924 euro apmērā tika 

izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai un remontam, savukārt 60 103 euro - atkritumu 

apsaimniekošanai novada teritorijā. 

Lai arī Dobeles novada pašvaldība savā attīstības programmā iestājas par iedzīvotāju 

skaita saglabāšanu, diemžēl pagaidām jāatzīst, ka valstī pastāvošo demogrāfisko un 

sociālekonomisko faktoru iespaidā iedzīvotāju skaits Dobeles novadā, tāpat kā daudzviet 

Latvijā, ar katru gadu samazinās. 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Dobeles novada 

iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.janvāri bija 21 047 (21 324 uz 01.01.2018.). 

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

tas ir samazinājies par 1510 (– 7,17%). Straujākais samazinājums bija vērojams 2016.gadā (-

2,19%, salīdzinot ar 2015.gadu), mazākās iedzīvotāju skaita izmaiņas bijušas 2018.gadā (-

1,30%, salīdzinot ar 2017.gadu).   

Saskaņā ar Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem laika posmā no 2013. līdz 

2016.gadam pakāpeniski samazinājās miršanas reģistru skaits, taču pēdējo divu gadu laikā 

tas diemžēl atkal palielinājās un 2018.gadā sasniedza 259 miršanas gadījumus. 

Aplūkojot dzimšanas reģistru līkni, redzam, ka lielākais dzimšanas reģistru skaits ir 

bijis 2013.gadā (242), savukārt zemākais - 2014.gadā (179). 2018.gadā Dobeles novada 

Dzimtsarakstu nodaļā tika veikti 203 dzimšanas reģistri (iepriekšējā pārskata periodā – 205).  

Pēdējo piecu gadu periodā katru gadu miršanas reģistru skaits pārsniedz dzimšanas 

reģistru skaitu. 2016.gadā negatīvā starpība starp abiem reģistriem bija sarukusi līdz 1 

(miršanas reģistru vairāk), savukārt 2018.gadā tā atkal dramatiski pieauga - miršanas reģistru 

par 56 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 

2016.gada līdz 2018.gadam ir pakāpeniski samazinājies. Šajā trīs gadu periodā visaugstākais 

bezdarba līmenis bija 2016.gada janvārī (7,8%) un februārī (8,0%). Viszemākais tas bija 

2018.gadā periodā no maija līdz oktobrim (vidēji 4,58%). 

2018.gada beigās Dobeles novadā bezdarba līmenis bija 5,6%, kas bija par 0,6 

procentpunktiem vairāk nekā gada nogalē vidēji valstī (5,0%) un par 0,8 procentpunktiem 

vairāk nekā Zemgalē (4,8%).  

Līdz ar bezdarba samazināšanos turpina samazināties arī kopējais sociālās palīdzības 

saņēmēju skaits.  

2018.gadā Dobeles novadā sociālo palīdzību saņēma 812 personas, kas ir par 206 

mazāk nekā 2017.gadā. Sociālās palīdzības saņēmēju skaits ir samazinājies visos pabalstu 

veidos, taču nemainīgi lielākais ir dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits. 2018.gadā ir klāt nākuši 

divi pabalstu veidi: pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai aizbildnībā un audžuģimenē 

esošiem bērniem (saņēmušas 60 personas) un pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai (saņēmušas 165 personas). 
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2018.gadā pabalstos izmaksāti līdzekļi 203 033 EUR apmērā, kas ir par 41 062 EUR 

mazāk nekā 2017.gadā. Visos pabalstu veidos (izņemot divus jaunos, kā arī pabalstu vecāku 

līdzdalības maksājumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē) izmaksāto līdzekļu apjoms, 

salīdzinot ar 2017.gadu, ir samazinājies. 

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

nepieciešams nodrošināt arī sociālos pakalpojumus. 

Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 2018.gadā palielinājās tajos pakalpojumu 

veidos, kas saistīti ar novada iedzīvotāju struktūras maiņu: vērojams izteikts novecošanās 

process, pensijas vecuma personas tiek atstātas bez aprūpes, ilgstošie bezdarbnieki 

darbspējas vecumā slimo ar hroniskām saslimšanām, un viņiem tiek kārtota invaliditāte.  

Sadarbībā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisiju (VDEĀVK) 95 

personām veikta vides novērtēšana personas dzīvesvietā īpašas kopšanas pabalsta 

saņemšanai. Strauji pieaudzis invalīdu asistentu skaits - no 99 līdz 130 personām. Ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietotas 62 personas, bet 69 

personas saņem sociālo aprūpi dzīvesvietā. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2018.gadā pieaudzis sociālā darba pakalpojumu skaits 

(1750 personām) un psihologa konsultāciju skaits (246 personām). Tā rezultātā ģimenēs 

sekmīgāk tiek diagnosticēti vardarbības gadījumi gan bērniem, gan pilngadīgām personām. 

2018.gadā rehabilitāciju dzīvesvietā saņēma 32 bērni un 16 pilngadīgas personas.  

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. 

2018.gadā Dobeles novada pašvaldībai bija līdzdalība sešās radniecīgajās 

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

pamatkapitāla vērtība 2018.gada 1.janvārī bija 14 543 996 euro, savukārt 2018.gada 

31.decembrī – 15 501 444 euro. (Līdzdalība uzskaitīta pēc izmaksu metodes.) 

Kā jau minēts iepriekš, 2018.gadā lielākā daļa Dobeles novada pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumu - 41,63% - tika izlietoti izglītības funkciju nodrošināšanai, jo 

izglītības pakalpojumu sniegšana ir viens no pašvaldības svarīgākajiem uzdevumiem. 

Visas izglītības iestādes novadā strādāja atbilstoši apstiprinātajiem perspektīvajiem 

attīstības plāniem, izpildot 2018.gadam noteiktos mērķus un uzdevumus. 

2018.gada 1.septembrī novada vispārizglītojošajās skolās mācījās 2166 izglītojamie, 

kas ir par 3,43% mazāk nekā 2017.gada 1.septembrī (2243). 

Savukārt profesionālās izglītības programmās mācības uzsāka 199 izglītojamie jeb 

par 3,95% mazāk nekā 2017.gada 1.septembrī (207). 

2018.gada 1.septembrī Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 

apmeklēja 1029 bērni, kas ir par 12,21% vairāk nekā iepriekšējā gadā (917 bērni uz 

01.09.2017.). 

Sakarā ar pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai pirmsskolas 

izglītības iestādēs, kā arī bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs no 1 gada un 2 

mēnešu vecuma, par 12,2% pieaudzis bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, un sāk 

pietrūkt vietu tieši pilsētas iestādēs. 

Lai risinātu šo problēmu, 2018.gada septembrī PII "Spodrītis" tika atvērta jauna 

grupa 1,5 gadus veciem bērniem. Līdz ar to 2018.gadā visi Dobeles novada pirmsskolas 

vecuma bērni, kuriem tas bija nepieciešams, ar vietām bērnudārzos tika nodrošināti.   

Novada skolās speciālās izglītības programmas apguva 132 bērni ar īpašām 

vajadzībām jeb 6,09% no kopējā skolēnu skaita, pirmsskolas grupiņās speciālās izglītības 

programmas apguva 4 bērni ar īpašām vajadzībām jeb 3,3% no visiem bērniem. 
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2018.gadā Dobeles novada izglītības iestādēs darbojās 127 interešu izglītības pulciņi 

dažādās jomās (mūzika, deja, vizuālā un lietišķā māksla, vide, sports, literārā jaunrade u.c.). 

Arī ārpus pilsētas, mazajās lauku skolās, interešu izglītības pulciņu klāsts ir plašs, lai 

skolēniem būtu iespējas lietderīgi nodarboties arī pēc obligātajām mācību stundām.  

Pārskata periodā ir ieguldīti lieli finanšu resursi izglītības iestāžu darba vides 

uzlabošanā, materiāli tehniskās bāzes un informācijas tehnoloģiju pilnveidošanā, kā arī 

atalgojuma nodrošināšanā visiem izglītības iestādēs strādājošajiem. 

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

Jaunbērzes PII "Minkuparks" teritorijas labiekārtošana par 50 000 euro; jumta seguma 

nomaiņa PII "Jāņtārpiņš" par 18 000 euro; Dobeles Sporta skolas fasādes siltināšana par 

150 000 euro un Gardenes pamatskolas sporta zāles remonts par 30 000 EUR. 

2018.gada vasarā tika veikta Dobeles novada skolu reorganizācija un skolu tīkla 

sakārtošana. Ar 2018.gada 31.jūliju tika slēgta Krimūnu sākumskola, un tās vietā ar 

1.septembri tika izveidota Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis". 

Savukārt slēdzot Dobeles sākumskolu (1.- 4.kl.) un Dobeles Kristīgo pamatskolu, ar 

2018.gada 1.augustu tika izveidota Dobeles sākumskola (1.–6.klase). 

Saistībā ar skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu 14 dažādos maršrutos, 2018.gadā 

izlietoti 179 735 euro. 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. 

Skolēni nokļūšanai uz Dobeles novada izglītības iestādēm izmantoja arī sabiedrisko 

transportu, norēķinos par braucieniem izmantojot pašvaldības apmaksātu e-talonu. Pārskata 

periodā e-talonus lietoja 563 skolēni. 

Pašvaldības izdevumi izglītībai ir palielinājušies arī sakarā ar pedagogu darba algas 

likmes paaugstināšanu PII pedagogiem, kā arī veicot kompensāciju izmaksas likvidēto 

izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem.  

No pašvaldības budžeta ir nodrošinātas un tiek apmaksātas visas skolēnu aktivitātes, 

vasaras nometnes (ar vecāku līdzfinansējumu), skates un konkursi, kā arī pedagogu 

profesionālās pilnveides kursi. Tāpat no pašvaldības budžeta tiek apmaksātas brīvpusdienas 

5.-6.klašu skolēniem, kā arī visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Dobeles novada 

izglītības iestādēs. 

Dobeles novadā liela vērība tiek veltīta arī mūžizglītībai. Šo funkciju veic 

pašvaldības iestāde – Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (PIUAC). 

Pārskata gadā pavisam īstenoti kursi un semināri 1538 dalībniekiem (23 993 

cilvēkstundu apjomā), kas veido apmēram 12% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.  

Apmācību dalībnieku skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav mazinājies. Tas 

liecina, ka pieaugušiem cilvēkiem vēlme mācīties un pilnveidot savas zināšanas saglabājas. 

Viņi labprāt apmeklē gan vienas dienas seminārus, gan arī ilgstošas apmācības. 

Apmācību kursi tika īstenoti gan pašvaldības iestāžu darbiniekiem, tajā skaitā 

pedagoģiskajiem, gan arī dažādu topošo un esošo biznesa uzņēmumu darbiniekiem.  

Jebkuram interesentam bez maksas ir pieejamas divas tālmācības programmas: 

"Vietējie produkti no augļiem un ogām" un "Ieskats komercdarbības uzsākšanā". 

PIUAC nodrošināšana apmācības arī sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

(bezdarbniekiem un darba meklētājiem) un Valsts izglītības un attīstības aģentūru (strādājošo 

apmācība). 

Lai novadam piesaistītu gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus, pašvaldība katru gadu 

zināmu daļu pašvaldības pamatbudžeta atvēl kultūras un sporta nozares iestāžu uzturēšanai, 

funkcionēšanai un pasākumu rīkošanai, tādējādi nodrošinot ļaudīm kultūrizglītības, sporta un 

pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
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2018.gadā kultūrai un sportam tika iedalīti 11% no pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumiem. Kultūras un sporta pasākumi tika plānoti un īstenoti saskaņā ar novada domes 

apstiprināto plānu un piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, kā galveno akcentu nosakot Latvijas 

valsts 100. gadadienu.  

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde kopā ar pilsētas kultūras namu, kas ir 

lielāko pasākumu organizators un koordinators pašvaldībā, realizējusi vairākus valsts 

simtgadei veltītus novada un valsts mēroga pasākumus, tai skaitā Latvijas Goda apli Dobelē, 

Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītos Baltā galdauta svētkus, Ceriņu svētkus, 

Vislatvijas Simtgades zaļumballi, Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienas pasākumus u.c. 

2018.gadā Dobelē pavisam notikuši 108 pasākumi, kurus apmeklējuši 22,5 tūkstoši 

cilvēku. Savukārt novada pagastos kopā notikuši vairāk nekā 240 kultūras pasākumi ar 12 

tūkstošiem apmeklētāju. 

Nozīmīgi līdzekļi ieguldīti kultūras iestāžu infrastruktūrā - pārskata gadā turpinājās 

Dobeles pilsētas kultūras nama ēkas rekonstrukcija un bloķētas piebūves celtniecība. Penkulē 

blakus kultūras namam tika uzbūvēta brīvdabas estrāde, kas līdz ar iepriekš uzbūvēto 

Krimūnu estrādi, būtiski dažādo sabiedrisko pasākumu norišu iespējas pagastos. 

2018.gadā Dobeles novada pašvaldība finansēja 42 pieaugušo un bērnu amatiermākslas 

kolektīvus, kuros kopā darbojās apmēram 750 dalībnieku. Kolektīvi tika nodrošināti ar 

mēģinājumu telpām, metodisko palīdzību un daļēju transporta izdevumu apmaksu 

koncertbraucieniem. 

Saskaņā ar piešķirtajiem budžeta līdzekļiem iegādāti tautas tērpi, koncerttērpi un 

inventārs. Rīkotas kvalitātes skates visās amatiermākslas nozarēs. Ar pašvaldības atbalstu 

visi pieaugušo tautas deju kolektīvi, bērnu deju kolektīvs "Drellīši", pūtēju orķestris, kori, 

vokālais ansamblis "Die Lustigen", folkloras kopa un amatierteātris "Skats" – kopā apmēram 

620 dalībnieku - piedalījās XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumos Rīgā. 

Savukārt folkloras kopa "Leimaņi" bija starptautiskā folkloras festivālā Baltica 2018 

dalībnieku pulkā. 

Ņemot vērā to, ka daļa iedzīvotāju līdztekus vērienīgu un plašu publisko pasākumu 

apmeklēšanai priekšroku tomēr dod kamerstila pasākumiem un individuālām izglītojošām 

nodarbēm, pašvaldība iegulda budžeta līdzekļus ne tikai kultūras namos, bet arī citās 

kultūrizglītības iestādēs un pasākumos. 

Sistemātiski un mērķtiecīgi tiek atjaunots Dobeles novada bibliotēku iespieddarbu un 

citu dokumentu krājums. 2018.gadā par pašvaldības piešķirto finansējumu krājuma 

komplektēšanai iegādāti 3105 eksemplāri. 

2018.gadā Dobeles novada Centrālā bibliotēka un filiālbibliotēkas lasītājiem izsniedza 

pavisam 100 323 lasāmvielas eksemplārus, kopējais lietotāju skaits bija vairāk nekā četri 

tūkstoši, apmeklējumu skaits – gandrīz seši tūkstoši. 

Regulāri notiek grāmatas un autorus popularizējoši pasākumi – izstādes, tikšanās, 

radošās darbnīcas. Bērniem un skolēniem tiek organizēti lasīšanas veicināšanas pasākumi, 

bibliotēkās pieaug datorapmācību skaits, bibliotekāri iesaista klientus E-prasmju nedēļas 

pasākumos. 

Pārskata gadā ir uzlabota novada bibliotēku materiāli tehniskā bāze, labiekārtotas 

telpas, iegādāta jauna biroja tehnika. 

Viena no nozīmīgākajām Dobeles novada kultūrvēstures krātuvēm - Dobeles 

Novadpētniecības muzejs - ir definējusi jaunu misiju: veicināt sabiedrības interesi un izpratni 

par Dobeles Livonijas ordeņa pils un Dobeles novada vēsturi un kultūras vērtībām laikā no 

teritorijas apdzīvotības sākuma līdz mūsdienām, pētot, saglabājot un popularizējot muzeja 

krājumu. 
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2018.gadā muzejs izgāja akreditācijas procedūru un atkal saņēma oficiālu 

apliecinājumu savai darbībai uz nākamajiem pieciem gadiem – līdz 2023.gada novembrim. 

Muzejs ir attīstījis savu darbību, ne tikai ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus, bet 

īstenojis vairākus projektus, piesaistot arī Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu. 

Tūrisma informācijas centrā (TIC), kura uzdevums, galvenokārt, ir gādāt par tūristu 

un viesu piesaisti Dobeles novadam, apmeklētāju skaits, salīdzinot ar 2017.gadu, diemžēl ir 

samazinājies par 5103 (- 89,2 %). Ievērojamais samazinājums, galvenokārt, skaidrojams ar 

TIC atrašanos pagaidu telpās pašvaldības ēkā, kas brīvdienās ir slēgta.  

Neskatoties uz šo problēmu, TIC darbinieces izmanto citus ceļus, kā piesaistīt 

interesentus. 2018.gadā, popularizējot novada tūrisma piedāvājumu, TIC darbinieces ar 

novada stendu piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē "Adventur 2018" Viļņā (Lietuva), 

strādāja Zemgales stendā starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour 2018" Rīgā un Vidzemes 

uzņēmēju dienās Valmierā. Novads tika reklamēts, ar TIC informācijas telti piedaloties 

Latvijas tūrisma infodienā Preiļos un Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū 

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā.  

2018.gadā tika sagatavoti un izdoti vairāki tūrisma informācijas materiāli, veikts 

pētījums un publicēta materiālu sērija par novada tūrisma vēsturi vietējā laikrakstā 

"Zemgale", kā arī izveidota jauna nodaļa “Novada tūrisma vēsture” pašvaldības mājaslapā 

www.dobele.lv. 

Lai nodrošinātu sporta nozares uzturēšanu un attīstību Dobeles novadā, pašvaldība 

iegulda nozīmīgus finanšu un cilvēku resursus, organizējot, koordinējot un atbalstot 

daudzveidīgus sporta pasākumus. 

2018.gadā tradicionāli tika rīkotas novada sporta spēles deviņos sporta veidos: 

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

badmintonā.  

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

arī sporta sacensības dažādos sporta veidos. 

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. 

Ievērojamu atbalstu (vairāk nekā 53 000 euro apmērā) dotāciju veidā pašvaldība 

sniedza handbola vīriešu un sieviešu komandām un sporta klubu rīkotajām tradicionālajām 

sacensībām.  

Novada sporta veterāniem tika nodrošināta iespēja piedalīties Latvijas Sporta veterānu 

savienības (LSVS) 55. sporta spēlēs 10 sporta veidos. 

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu un sadarbībā ar sporta veidu federācijām sporta klubi 

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

svarcelšanā, riteņbraukšanā un spēka sportā. 

Pirmo reizi tika sarīkots velo tūrisma pasākums trijos posmos "Iepazīsti Dobeles 

novadu", kur dalībnieki varēja iepazīties ar novada tūrisma un uzņēmēju darbības objektiem. 

Pašvaldība ir noteikusi savu sporta bāzu bezmaksas izmantošanas limitus novada 

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

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

iedzīvotājiem tiek nodrošinātas sadarbībā ar izglītības iestādēm, dodot iedzīvotājiem iespēju 

vismaz 2 reizes nedēļā apmeklēt skolu sporta zāles.  

Ar izciliem panākumiem novada sportisti turpina startēt nozīmīgās sacensībās Latvijas 

un starptautiskā mērogā, izcīnot medaļas un kļūstot par to laureātiem, popularizējot Dobeles 

novadu un Latviju. 

2018.gadā novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas naudas 

balvas par kopējo summu 8981 euro. 

http://www.dobele.lv/
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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, Zemessardzi, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu, Valsts probācijas dienestu, tiesas izpildītājiem un citām valsts 

institūcijām. 

2018.gadā Pašvaldības policijā strādāja 14 darbinieki: priekšnieks, priekšnieka 

vietnieks, divi vecākie inspektori, deviņi inspektori, lietvedības pārzine. Visiem 

darbiniekiem bija atbilstoša izglītība, lai varētu ieņemt attiecīgo amatu. 

Salīdzinot 2018.gada statistiku ar 2017.gadu, redzams, ka pieaudzis par 

administratīvajiem pārkāpumiem sastādīto protokolu skaits, tai skaitā par alkoholisko 

dzērienu un citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, par Dobeles novada 

pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu, par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas 

noteikumu pārkāpumiem, dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas 

prasību pārkāpumiem, par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu un smēķēšanu, ja to 

izdarījis nepilngadīgais. 

Profilakses nolūkā arī 2018.gadā Pašvaldības policija tradicionāli rīkoja regulārus 

pašvaldības mācību iestāžu apmeklējumus, lai informētu skolu jauniešus par pašvaldības 

policijas darbu un problēmām sabiedriskās kārtības ievērošanā, kā arī veiktu izskaidrojošo un 

audzinošo darbu. Pirmsskolas iestādēs bērniem tika sniegta informācija par satiksmes 

drošību un uzvedību uz ielas. 

No sabiedrisko attiecību viedokļa raugoties, jebkuras pašvaldības misija ir būt par 

partneri saviem iedzīvotājiem, un to var veicināt, uzturot divvirzienu saziņu ar sabiedrību. 

Tas nozīmē, ka ir svarīgi ne tikai sniegt iedzīvotājiem pašvaldības informāciju, bet arī 

saņemt no viņiem atgriezenisko saiti gan iesniegumu un jautājumu, gan viedokļu un 

līdzdarbības veidā.  

Dobeles novada pašvaldība komunikācijā ar sabiedrību izmanto dažādus informācijas 

kanālus: pašvaldības informatīvo izdevumu "Dobeles Novada Ziņas", ko iedzīvotāji saņem 

bez maksas, pašvaldības interneta portālu www.dobele.lv, vietējo laikrakstu "Zemgale", 

reģionālos un nacionālos masu medijus, tiek organizētas tikšanās ar dažādām mērķa grupām 

un 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, kā arī tie veido 

nozīmīgu vēsturisko arhīvu par novada dzīvi un attīstību. 

Dobeles vārda atpazīstamības veicināšanai dažādos komunikācijas kanālos arvien 

sekmīgāk tiek pielietots pēc Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra 

iniciatīvas radītais zīmols DOBELE DARA, vienlaikus turpinot tā pilnveidi.   

Savukārt, vērtējot sabiedrības saziņu ar savu pašvaldību, jāatzīmē, ka 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. 2018.gadā pašvaldības elektroniskajā dokumentu 

uzskaites sistēmā reģistrēti pavisam 5187 iesniegumi (2017.gadā - 4960).  

Iedzīvotāji var uzdot jautājumus, izteikt savus ierosinājumus un viedokli arī caur 

pašvaldības interneta portālu www.dobele.lv. 2018.gadā šī iespēja tika izmantota tikai 33 

reizes (2017.gadā - 35 reizes). Mājaslapas unikālie apmeklējumi sasniedza 200 731 reizes 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
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(2014.gadā - 172 196 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 gadu no gada būtiski nemainās. 2018.gadā domes sēdēs reģistrēti 15 

apmeklējumi (2017.gadā - 13), bet komiteju sēdēs tikai 8 apmeklējumi (2017.gadā – 24; 

2016.gadā - 18). Iedzīvotāju intereses galvenokārt bija saistītas ar personīgi sev svarīgu, 

konkrētu jautājumu risināšanu. 

Atskaites periodā, 2018.gada nogalē, pašvaldība tradicionāli organizēja tikšanos ar 

novada uzņēmējiem, kuras laikā tika apspriestas svarīgākās novada aktualitātes, uzklausītas 

uzņēmēju vēlmes un ieteikumi. Tāpat notikušas pašvaldības amatpersonu un speciālistu 

tikšanās ar citām mērķa grupām, piemēram, senioriem, personām ar īpašām vajadzībām, 

skolēniem un tml. 

Lai veicinātu sabiedrības iesaisti un līdzdalību novada attīstībā, 2018.gadā pašvaldība 

ir sniegusi finansiālu atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām projektu 

īstenošanā: kultūras un sporta nozarē par kopējo summu 60 040 euro, sociālajā un veselības 

jomā – 11 530 euro. Pārskata periodā nevalstiskajām organizācijām ir arī sniegts 

līdzfinansējums 6 820 euro apmērā ES fondu finansēto projektu ieviešanai. 

Pārskata periodā tika nodrošināta Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2013.-2030.gadam un Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešana, 

kā arī izstrādāts uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu. 

Pārskata periodā attīstības programmas investīciju plāns tika aktualizēts vienu reizi - 

ar Dobeles novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumu Nr. 29/2 "Par Dobeles novada 

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

Varam teikt, ka Dobeles novadā ir stabilitāte, kas ir virzīta uz attīstību, un es ceru, ka 

tas turpināsies arī nākotnē. Citas izvēles mums nav, kā vien strādāt, izdarīt labāk, vairāk, 

kvalitatīvāk, lai padarītais kalpo ilgtermiņā un nes labumu nākamajām paaudzēm.  

Ir jāturpina iesāktais, lai būtu stabils ekonomiskais pamats, lai varam domāt par 

nākotni un skaidri apzināties, ka gribam savu dzīvi pavadīt šeit - izglītojoties, strādājot, 

atpūšoties, mīlot un audzinot savus bērnus.  

 

 

 

 

Dobeles novada domes priekšsēdētājs     Andrejs Spridzāns 
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1. DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

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. 

 
1.1.att. Dobeles novads 

http://www.dobele.lv/
mailto:apic@dobele.lv
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Dobeles novads robežojas ar Tērvetes, Auces, Brocēnu, Jaunpils, Jelgavas un 

Tukuma novadu. 

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%

 
1.2.att. Dobeles novada teritorijas struktūra 

 

Dobeles novada pašvaldība darbojas saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām" un 

realizē šajā likumā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, kā arī citos LR likumos un 

Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi Dobeles novada 

administratīvajā teritorijā.  

1.1. Iedzīvotāju raksturojums 

Iedzīvotāju skaits 

Dobeles novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar PMLP datiem ir 21 047 (uz 

01.01.2019.). 

 
1.1.1.att. Iedzīvotāju skaits Dobeles novadā (2009.-2018.gads) 
Avots: PMLP 

Dobeles novadā iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās. Pēdējo piecu gadu laikā 

straujākais samazinājums bija vērojams 2016.gadā (-2,19%), salīdzinot ar iepriekšējo 
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pārskata gadu), mazākās iedzīvotāju skaita izmaiņas bijušas 2018.gadā (-1,30%). Analizējot 

iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā, secinām, ka pēdējo piecu gadu laikā tas ir samazinājies 

par 1510 jeb – 7,17%.  

1.1.1.tabula 

Iedzīvotāju skaits pa teritoriāli administratīvajām vienībām 
Administratīvā 

vienība 

01.01.2014. 01.01.2015. 01.01.2016 01.01.2017. 01.01.2018. 01.01.2019. 

Dobeles 

pilsēta 

10540 10348 10113 9868 9702 9575 

Annenieku 

pag. 

1003 967 942 922 908 894 

Auru pag. 3225 3210 3184 3127 3085 3070 

Bērzes pag. 1885 1878 1847 1806 1774 1746 

Bikstu pag. 989 947 943 925 906 866 

Dobeles pag. 864 825 835 834 801 770 

Jaunbērzes 

pag. 

1052 1034 1015 978 952 929 

Krimūnu pag. 1164 1141 1134 1122 1118 1129 

Naudītes pag. 770 761 753 738 748 738 

Penkules pag. 965 941 925 905 869 859 

Zebrenes pag. 523 505 482 463 461 471 

 

Pēdējo piecu gadu laikā tikai četros pagastos periodiski ir vērojams iedzīvotāju skaita 

pieaugums, pārējos pagastos un pilsētā iedzīvotāju skaits nemitīgi sarūk.  

 
1.1.2.att. Novada iedzīvotāju skaita sadalījums pa teritoriāli administratīvajām 

vienībām uz 01.01.2019. 
Avots: PMLP 

 

Iedzīvotāju vecuma struktūra 

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

periodā no 2014.gada līdz 2018.gadam ir samazinājies iedzīvotāju skaits darbaspējas 

vecumā (par 1,02 procentpunktiem). Piecu gadu periodā iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas 

vecumam kopumā ir palielinājies par 0,62 procentpunktiem, pēc darbaspējas vecuma 

palielinājies par 0,39 procentpunktiem. Salīdzinot datus par pēdējiem diviem gadiem, 



Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats  

15 

 

redzams, ka ar pozitīvu tendenci ir bijis rādītājs iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam, otrām 

divām grupām ir vērojama negatīva tendence – par 0,38 procentpunktiem ir samazinājies 

iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā un par 0,31 procentpunktu palielinājies iedzīvotāju 

skaits pēc darbaspējas vecuma. 

 
1.1.3.att. Novada iedzīvotāju vecuma struktūra (2014.-2018.gads)  
Avots: PMLP 

 

Demogrāfiskā slodze 

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 2018.gadam palielinājies. 

2014.gadā novadā demogrāfiskās slodzes rādītājs bija 529, piecu gadu periodā tas ir 

palielinājies līdz 553 (2018.gadā).  

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

2018.gada laikā Dobeles novadā ir samazinājies iedzīvotāju skaits, taču tāpat kā 

visus citus gadus, ir liels latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars (74,8%). 

 

 
1.1.4.att. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs (uz 01.01.2019.)  
Avots: PMLP 
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1.2. Nodarbinātība 

Bezdarba līmenis Dobeles novadā laikā no 2016.gada līdz 2018.gadam ir pakāpeniski 

samazinājies. Salīdzinot trīs gadu periodā, visaugstākais bezdarba līmenis ir bijis 2016.gada 

janvārī (7,8%) un februārī (8,0%). Zemākais bezdarba līmenis ir bijis 2018.gadā periodā no 

maija līdz oktobrim.   

 2018.gada beigās novadā bezdarba līmenis bija 5,6%, kas par 0,6 procentpunktiem 

vairāk kā gada nogalē vidēji valstī (5,0%) un par 0,8 procentpunktiem vairāk nekā Zemgalē 

(4,8%).  

 
1.2.1.att. Bezdarba līmenis Dobeles novadā, % (2016.-2018.gads) 
Avots: NVA 

1.3. 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: 
 Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) – 9 deputāti: Andrejs Spridzāns, Guntis 

Safranovičs, Aldis Cīrulis, Sarmīte Dude, Viktors Eihmanis, Agita Jansone, Edīte 

Kaufmane, Baiba Lucaua-Makalistere, Normunds Smiltnieks; 

 Vienotība (V) - Ivars Cimermanis, Edgars Laimiņš, Kaspars Ļaksa, Sanita Olševska; 

 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL -

TB/LNNK) - Imants Auders, Edgars Gaigalis, Ainārs Meiers, Inita Neimane. 

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. 

2018.gadā ir notikušas 15 domes sēdes, kurās pieņemti 296 lēmumi. 

Dobeles novada domē darbojas četras pastāvīgas komitejas. 

Finanšu un budžeta komiteja - 9 locekļu sastāvā: priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, 

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

Kaspars Ļaksa, Edgars Laimiņš,  Edgars Gaigalis, Imants Auders, Normunds Smiltnieks. 
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Tautsaimniecības un attīstības komiteja - 8 locekļu sastāvā: priekšsēdētājs Viktors 

Eihmanis, priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš, komitejas locekļi: Edīte Kaufmane, Andrejs 

Spridzāns, Aldis Cīrulis, Ivars Cimermanis, Imants Auders, Ainārs Meiers. 

Sociālā komiteja – 7 locekļi - 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 – 8 locekļi - 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. 

1.4. Pašvaldības administrācijas personāls 

2018.gadā Dobeles novada pašvaldības administrācijā strādāja 170 darbinieki. No 

pašvaldības administrācijā strādājošajiem 75,3% bija sievietes, 24,7% - vīrieši. 

Administrācijā strādājošo darbinieku vecuma stuktūra aplūkojama 1.4.1.attēlā. 

Līdz 30 gadiem
8.24%

31-40 gadi
12.35%

41-50 gadi
21.18%

51-60 gadi
28.24%

Virs 60 
gadiem
30.00%

 
1.4.1.att. Pašvaldības administrācijā strādājošu darbinieku vecuma struktūra 

(2018.gads) 

 

 Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturoja sekojoši rādītāji: 

 maģistra grāds – 9,4%, 

 augstākā izglītība – 43,6%, 

 vidējā speciālā – 23,5%, 

 vispārējā vidējā – 21,8%, 

 pamata izglītība – 1,7%. 
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2. FINANŠU RESURSI  

2.1. 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. 

2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu novadā ir palielinājušies budžeta ieņēmumi par 

7 989 450 euro jeb par 31,5%. 

Informāciju par pašvaldības īstermiņa aizņēmumiem un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļu skatīt pielikumā Nr.6. 

2.1.1.tabula 

Budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.

k. 
Finansiālie rādītāji 

2016.gada 

izpilde, 

EUR 

2017.gada 

izpilde, 

EUR 

2018.gadā 

Apstiprināts 

budžetā 
Izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 23 373 226  25 366 426 33 538 698 33 355 876 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 13 750 026 14 925 971 16 081 751 16 002 162 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 686 823 340 756 295 565 293 489 

1.3. 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 894 519 882 561 943 947 870 065 

1.4. Transferti 7 895 346 9 190 251 16 199 442 16 172 168 

1.5. Ārvalstu finanšu palīdzība - - - - 

1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 146 513 26 887 17 993 17 992 

2. Izdevumi (kopā) 22 467 962 24 671 308 44 475 118 42 254 111 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 20 149 096 20 842 752 24 207 462 22 708372 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 18 317 707 18 904 630 21 729 427 20 527 902 

2.1.2. Procentu izdevumi 24 090 4 018 3 500 1 171 

2.1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 1 355 103 1 467 199 1 835 456 1 575 285 

2.1.4. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 452 196 462 887 639 079 604 014 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 318 851 3 828 556 20 267 356 19 545 739 

2.3. Pārējie izdevumi 15 0 300 0 
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48%
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Nodokļu ieņēmumi Nenodokļu ieņēmumi Maksas pakalpojumi

Transferti Ziedojumi un dāvinājumi

 

2.1.1.att. Dobeles novada pašvaldības 2018.gada kopbudžeta ieņēmumu struktūra 

2.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 

2018.gadā pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi bija 32 532 876 euro, kas ir 

99,4% no apstiprinātā pārskata gada plāna un 132,4%, 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 – 15 897 930 euro jeb 48,88% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 

veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), nekustamā īpašuma 

nodoklis (NĪN) un azartspēļu nodoklis (AN)), kas, salīdzinot ar 2017.gadu, pieauguši par 

1 056 612 euro jeb 7,12%. No tiem IIN ir 13 505 101 euro apmērā jeb 41,51% no kopējiem 

ieņēmumiem (salīdzinot ar 2017.gadu palielinājies par 945 574 euro jeb 7,53%), NĪN – 

2 317 119 euro jeb 7,12% no kopējiem ieņēmumiem (salīdzinot ar 2017.gadu pieaudzis par 

95 908 euro jeb 4,32% un AN – 75 710 euro jeb 0,23% no kopējiem ieņēmumiem 

(salīdzinot ar 2017.gadu pieaudzis par 15 130 euro jeb 24,98%). Pārskata gadā turpināts 

darbs ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.  

293 489 euro nenodokļu ieņēmumus 0,01% no kopējiem ieņēmumiem - veido valsts 

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

īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi. 

870 065 euro bija maksas pakalpojumu ieņēmumi – jeb 0,03% no kopējiem 

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

un kustamās mantas izmantošanu. 

Pašvaldības pamatbudžetā dažādu transfertu veidā maksājumos saņemts finansējums 

15 471 392 euro apmērā, kas veido 47,56% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 

2017.gadu palielinājums par 6 962 126 euro. Kā valsts budžeta transferti tiek saņemti 

līdzekļi izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu 

uzturēšanai, kā arī līdzekļi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai. Kā pašvaldības 

budžeta transfertus uzskaita izglītības savstarpējos norēķinus, kā arī savstarpējos norēķinus 

par sociālajās iestādēs ievietotām personām. 
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Azartspēļu nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi Maksas pakalpojumi Valsts budžeta transferti

Pašvaldību budžeta transferti

2.2.1.tabula 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi 

2016.gada 

izpilde, 

EUR  

2017.gada 

izpilde,  

EUR 

Pārskata gadā, EUR Izpilde, EUR 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2018.gads 

pret 

2017.gadu, 

EUR (+/-) 

2018.gads 

pret 

2017.gadu 

% 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

11 537 615 12 559 527 13 571 857 13 505 101 99,51 945 574 107,53 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

2 090 628 2 221 211 2 329 950 2 317 119 99,44 95 908 104,32 

Azartspēļu 

nodoklis 
58 949 60 580 75 711 75 710 99,99 15 130 124,98 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
686 823 340 756 295 565 293 489 99,30 - 47 267 85,89 

Maksas 

pakalpojumi 
894 518 882 561 943 947 870 065 92,17 -12 496 98,58 

Valsts budžeta 

transferti 
6 743 968 8 004 552 14 573 169 14 481 985 99,37 6 477 433 180,92 

Pašvaldību 

budžeta 

transferti 

470 393 504 714 925 497 989 407 106,91 484 693 196,03 

Kopā 22 482 894 24 573 901 32 715 696 32 532 876 99,44 7 958 975 132,39 

 

2018.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 

1 546 euro, kas ir par 394 euro vairāk nekā 2017.gadā, kad kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 

uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 1 152 euro. 

 

2.2.1.att. Dobeles novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

2.3. Pamatbudžeta izdevumi 

Kopumā 2018.gadā izlietoti līdzekļi 41 464 611 euro apmērā, kas ir par 75,22% 

vairāk nekā 2017.gadā. Šie līdzekļi nodrošināja veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto 

pasākumu, programmu un projektu realizāciju. 2018.gadā pašvaldība veiksmīgi pabeigusi 
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sākto projektu realizāciju. Lai nodrošinātu līdzekļu pieejamību projektu realizācijai, ir ņemti 

aizņēmumi Valsts kasē. Kopējās pašvaldības saistības 2018.gada beigās ir 21 490 292 euro.  

Kapitālieguldījumiem - infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un 

pamatlīdzekļu iegādei - novirzīti 19 534 982 euro, kas ir 47,11% no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem, uzturēšanas izdevumi veido 21 929 629 euro jeb 52,89% no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem. 

2.3.1.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 

Izdevumi 

atbilstoši 

ekonomiskajai 

klasifikācijai 

2016.gada 

izpilde, 

EUR 

2017.gada 

izpilde, 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2018.gads 

pret 

2017.gadu 

EUR (+/-) 

2018.gads 

pret 

2017.gadu 

% 

Uzturēšanas 

izdevumi kopā 19 515 119 20 126 806 23 429 464 21 929 629 93,60 1 802 823 108,96 

Kārtējie izdevumi 17 753 502 18 267 908 21 012 826 19 810 556 94,28 1 542 648 108,44 

Procentu izdevumi 24 090 4 018 3 500 1 171 33,46 -2 847 29,14 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti 1 285 331 1 391 993 1 774 059 1 513 888 85,33 121 895 108,77 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti 452 196 462 887 639 079 604 014 94,51 141 127 130,49 

Izdevumi 

kapitālieguldījumi

em 2 098 643 3 536 506 20 255 853 19 534 982 96,44 15 998 476 552,38 

Pārējie izdevumi 15 0 300 0 0 0 0 

Kopā 21 613 777 23 663 312 43 685 617 41 464 611 94,92 17 801 299 175,23 

 

2.3.1.att. Dobeles novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumu izpildes 

struktūra 

Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā (2.3.2.attēls), redzams, ka: 

1) lielākā daļa pamatbudžeta izdevumu 17 263 634 euro jeb 41,63% ir izlietoti 

izglītības funkciju nodrošināšanai, 

2) 10 231 630 euro jeb 24,68% ir izlietoti ekonomiskai darbībai, 

3) 4 282 764 euro jeb 10,33% ir izlietoti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Uzturēšanas izdevumi; 
21929629; 53%

Izdevumi 
kapitālieguldījumiem; 

19534982; 47%

Uzturēšanas izdevumi Izdevumi kapitālieguldījumiem
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2.3.2.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajai 

klasifikācijai 

2016.gada 

izpilde, 

EUR 

2017.gada 

izpilde, 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2018.gads 

pret 

2017.gadu 

EUR (+/-) 

2018.gads 

pret 

2017.gadu 

% 

Valdības dienesti 2 259 481 2 534 534 2 788 386 2 508 262 89,95 -26 272 98,96 

Sabiedriskā kārtība 

un drošība 
341 045 379 087 

427 063 416 281 97,47 37 194 109,81 

Ekonomiskā darbība 472 208 1 154 815 10 266 074 10 231 630 99,66 9 076 815 885,99 

Vides aizsardzība 446 673 145 538 186 086 150 637 80,95 5 099 103,50 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

2 001 518 2 130 191 

4 621 288 4 282 764 92,67 2 152 573 201,05 

Veselība 14 789 77 438 120 265 108 143 89,92 30 705 139,65 

Kultūra un sports 1 748 688 1 982 233 4 498 360 4 351 267 96,73 2 369 034 225,66 

Izglītība 12 601 478 13 400 304 18 237 375 17 263 634 84,70 3 863 330 128,83 

Sociālā aizsardzība 1 727 897 1 859 172 2 540 720 2 151 993 84,70 292 821 115,75 

Kopā 21 613 777 23 663 312 43 685 617 41 464 611 94,92 17 801 299 175,23 

2.3.2.att. Dobeles novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra 

pēc funkcionālajām kategorijām 

 

Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 2018.gadā bija 1 970 

euro, kas ir par 860 euro vairāk nekā 2017.gadā, kad kopējie budžeta izdevumi uz vienu 

Dobeles novada iedzīvotāju bija 1 110 euro. 

2.4. Speciālā budžeta izpilde 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā bija 805 008 euro, kas, salīdzinot ar 

2017.gadu, ir palielinājušies par 39 370 euro vai 5,14%. Speciālo budžetu veido dabas 

resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondam. 

Speciālā budžeta līdzekļi 692 924 euro apmērā izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai un 

remontam, 60 103 euro apmērā izlietoti atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā. 

Vadības dienesti
6%

Sabiedriskā kārtība un 
drošība

1%

Ekonomiskā darbība

25%

Vides aizsardzība

0%

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana

10%Veselība

0%Kultūra un sports

11%

Izglītība

42%

Sociālā aizsardzība

5%
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2.4.1.tabula 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

  

2016.gada 

izpilde 

EUR 

2017.gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde 

no gada 

sākuma 

Izpilde 

% pret 

gada 

plānu 

2018.gads/

2017.gads 

EUR (+/-) 

2018.gads/

2017.gads 

% 

Ieņēmumi 

Dabas resursu 

nodoklis 62 834 84 653 104 233 104 232 99,99 19 579 123,13 

Mērķdotācijas 

pašvaldību 

autoceļu fondiem 680 985 680 985 700 776 700 776 100,00 19 791 102,91 

Kopā ieņēmumi 743 819 765 638 805 009 805 008 99,99 39 370 105,14 

Izdevumi 

Ekonomiskā 

darbība 635 504 889 083 692 924 692 924 100,00 -196 159 77,94 

Vides aizsardzība 68 647 74 723 60 103 60 103 100,00 -14 620 80,43 

Kopā izdevumi 704 151 963 806 753 027 753 027 100,00 -210 779 78,13 

2.5. Ziedojumi un dāvinājumi 

2018.gadā pašvaldība saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus 17 992 euro apmērā, 

kas, kopā ar ziedojumu līdzekļu atlikumu, izlietoti atbilstoši mērķim - ekonomisko, 

izglītības, kultūras un sociālo funkciju nodrošināšanai: 

1) kultūrai un sportam – 4 250 euro, 

2) izglītībai – 9 974 euro, 

3) sociālajai aizsardzībai – 3 728 euro, 

6) vadības dienestiem – 40  euro. 

2018.gadā pašvaldība ziedojumos ir saņēmusi par 66,92% jeb 8 895 euro mazāk 

nekā 2017.gadā. 

2.5.1.tabula 

Pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 

  

2016.gada 

izpilde 

EUR 

2017.gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde 

pret gada 

plānu, % 

2018.gads/

2017.gads 

EUR 

2018.gads/

2017.gads, 

% 

Ieņēmumi  

Ziedojumi un 

dāvinājumi naudā 146 513 26 887 17 993 17 992 99,99 -8 895 66,92 

Kopā ieņēmumi 146 513 26 887 17 993 17 992 99,99 -8 895 66,92 

Izdevumi 

Ekonomiskā 

darbība 36 420 0 2 500 2 500 100 2 500 x 

Kultūra un sports 1 177 8 744 7 700 7 700 100 -1 044 88,06 

Izglītība 6 128 21 176 9 634 9 634 100 -11 542 45,49 

Vispārējie vadības 

dienesti 2 11 0 0 0 -11 x 

Sociālā aizsardzība 12 148 14 259 16 640 16 639 99,99 2 380 116,69 

Vides aizsardzība 94 159 0 0 0 0 0 x 

Kopā izdevumi 150 034 44 190 36 474 36 473 99,99 -7 717 82,54 
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3. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS 

2018.gadā Dobeles novada pašvaldībai bija līdzdalība 6 radniecīgajās 

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

pamatkapitāla vērtība 2018.gada 1.janvārī bija 14 543 996 euro, savukārt, 2018.gada 

31.decembrī – 15 501 444 euro. Līdzdalība uzskaitīta pēc izmaksu metodes. 

3.1.tabula 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
Uzņēmuma nosaukums Uz 01.01.2016. Uz 31.12.2017. Uz 31.12.2018. 

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 4 848 701 100 4 848 701 100 

SIA "Dobeles un apkārtnes 

slimnīca" 

5 842 552 100 5 842 552 100 6 800 000 100 

SIA "DOBELES 

NAMSAIMNIEKS" 

689 303 100 689 303 100 689 303 100 

Kopā 12 961 194 x 14 543 996 x 15 501 444 x 

 



Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats  

25 

 

4. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Dobeles novada teritorijā saskaņā ar datiem par Dobeles novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu uz 2018.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. 

[]
[]

[]
[]

[]
[]

Pārējā zeme
13.00%

Zeme zem 
mežaudzēm

6.36%

[]
[]

4.1.att. Dobeles novada pašvaldības zemes 2018.gadā 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atlikusī vērtība uz 31.12.2018. bija 54 679 933 euro. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība ir palielinājusies par 5 

950 626 euro. 

4.1.tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2018.gadā 
Konta Nr. Posteņa nosaukums Atlikusī vērtība, EUR 

uz 31.12.2016. uz 31.12.2017. uz 31.12.2018. 

A B 24 24 24 

1210+1260 Nekustamais īpašums kopā 48 363 343 48 729 307 54 679 933 

1210n Zeme, ēkas un būves 48 202 332 48 563 773 54 509 951 

1211n Dzīvojamās ēkas  2 427 209 2 345 091 2 375 427 

1212n Nedzīvojamās ēkas 19 145 846 19 401 925 19 297 234 

1213n Transporta būves 12 727 272 12 462 347 16 254 160 

1214n Zeme zem ēkām un būvēm 2 710 326  3 147 255 3 157 837 

1215n Kultivētā zeme 3 003 763 2 888 519  2 872 168 

1216n Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 504 611 498 071 496 369 

1217n Pārējā zeme 1 833 918 2 008 888 1 997 817 

1218n Inženierbūves 4 549 188 4 656 070 6 723 258 

1219n Pārējais nekustamais īpašums 1 300 199 1 155 607 1 335 681 

1260n Bioloģiskie un pazemes aktīvi 161 011 165 534 169 982 

1262n Augļu dārzi un citi regulāri ražojošu 

koku stādījumi 0 0 
0 

1263n Mežaudzes 145 588 149 584 148 713 

1269n Pārējie bioloģiskie aktīvi 15 423 15 950 21 269 
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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. 

4.2..tabula 

Pašvaldības īpašumu bilances (atlikusī) vērtība uz 31.12.2018. 

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 8 524 191 4638627 3885564 

Ēkas 19 297 234 17956601 1340633 

Būves 22 977 418 0 22977418 

Dzīvokļi 2375427 2364585 10842 

KOPĀ: 53174270 24959813 28214457 
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5. 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 aktualizēti, 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 2018.gada 22.februāra lēmumu Nr. 29/2 "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 

9.pielikumā). 

5.1. Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā 

teritorijā 

Kopumā 2018.gadā finanšu līdzekļi izlietoti par 40,1 % vairāk nekā 2017.gadā, ir 

nodrošināta sekmīga novada iestāžu darbība, plānoto pasākumu, programmu un projektu 

realizācija.  



Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats  

28 

 

Eiropas Fondu finansējums 2018.gadā sastādīja 7 771 463 euro, kas 16,7% no 

kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinot ar 2017.gadu piesaistītais finansējums 

palielinājies par 7 093 025 euro vai  vienpadsmit reizes. 

2018.gadā pašvaldība sniegusi finansiālu atbalstu biedrībām, nodibinājumiem, 

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

summu 60 040 euro (pilnu projektu sarakstu skatīt pielikumā Nr. 2. un Nr. 3.), sociālajā un 

veselības jomā – 11 530 euro (pilnu projektu sarakstu skatīt pielikumā Nr. 4.). Pārskata 

periodā NVO ir sniegts līdzfinansējums 6 820 euro apmērā ES fondu finansēto projektu 

īstenošanai. 

Pārskata periodā, piesaistot Eiropas savienības fondu finansējumu, ir realizēti 

sekojoši projekti: 

1) projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Dobeles 

novada pašvaldības teritorijā (SAM 9.2.2.) 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; 

2) pašvaldība kā partneris iesaistījusies SAM 9.2.1. "Paaugstināt sociālo dienestu darba 

efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 

pasākumā 9.2.2.1. "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās", ko īstenos 

Labklājības ministrija. Projekta ietvaros plānotas apmācības Sociālā dienesta 

darbiniekiem; 

3) trīs Zemgales pašvaldības – Jelgava, Dobele un Bauska, piesaistot ERAF 

līdzfinansējumu, uzsāka īstenot kopīgu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas 

projektu – "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras 

tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā" (SAM 5.5.1.). 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 norisinās laika periodā no 2018.gada līdz 2020.gadam, 

to plānotās kopējās izmaksas – 2 200 000 EUR, t.sk., ERAF 939 593 EUR; 

4) ir realizēta Lauku ielas Dobeles pilsētā pārbūve (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") Projekta kopējās izmaksas 1 330 329,02 

EUR, t.sk ERAF finansējums 391 614,64 EUR; 

5) uzsākta projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas 

revitalizācija (1.posms)" realizācija (SAM 5.5.1.). Tiek pārbūvēta Spodrības iela 

Dobeles pilsētā,   kopējās izmaksas 2 075 868,63 EUR, t.sk., 1 381 539,93 EUR ERAF 

finansējums. Projekta īstenojot tiek pārbūvēta iela, palielinot nestspēju, izbūvēta 

transporta stāvjosla. Tiks izbūvēts apvienotais gājēju un velobraucēju celiņš, ierīkots 

ielas apgaismojums, kā arī pārbūvēts ūdensvads un lietus ūdens kanalizācija un ierīkota 

sadzīves kanalizācija; 

6) uzsākta projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas 

revitalizācija (2.posms)" realizācija (SAM 5.5.1.). Tiek pārbūvēta Uzvaras iela Dobeles 

pilsētā, kopējās izmaksas 3 877 396,31 EUR, t.sk., 2 038 254,37 EUR ERAF 

finansējums. Projekta īstenošanas rezultātā tiek pārbūvēta iela, palielināta ielas 
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nestspēja, izbūvēts apvienotais gājēju un velobraucēju celiņš  un ierīkots ielas 

apgaismojums posmā, kur tā nav, kā arī tiek pārbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācija 

un lietus ūdens kanalizācija; 

7) SAM 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros ir paredzētas 

vairākas aktivitātes ar mērķi attīstīt Dobeles novada izglītības iestāžu infrastruktūru,  

uzlabot izglītības kvalitāti, sekmēt plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā 

izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, kā arī paaugstināt izmaksu efektivitāti. Projekta 

kopējās izmaksas 9 516 082 EUR, t.sk. ERAF 3 503 935 un VBD 734 909 EUR. 2018. 

gadā uzbūvēta dienesta viesnīca trīs pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām (kopējās 

izmaksas 2 692 260 EUR), uzsākta Dobeles novada izglītības iestāžu dabas zinātņu 

(ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas mācību centra būvniecība (kopējās 

izmaksas 4 475 341 EUR); 

8) pārbūvēti 5 novada lauku ceļi: P97-Vērpīši-Salmiņi (Bērzes pag.), Ziņģi-Ziemeļi-

Āpšēni (Auru pag.), Buķelis-Ielejas (Jaunbērzes pag.), Lāčgalvas-Bištēviņi (Krimūnu 

pag.) un Ļuku ceļš (Annenieku pag.) (ELFLA "Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos"). Visu piecu ceļu pārbūves summa 4,48 milj EUR, t.sk. 

ELFLA finansējums 3,24 milj EUR; 

9) veikta Bērzes upes kreisā krasta Pļavas ielā 3 labiekārtošanas darbu 1.kārta (Interreg V-

A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts "Publisko teritoriju ar vides 

problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība"). Projekta kopējās izmaksas 1,5 milj 

EUR, t.sk. ERAF finansējums 372 407,40 EUR; 

10)  izbūvēta brīvdabas estrāde Penkules pagasta tautas nama parka teritorijā (ELFLA 

“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju”). Projekta 

kopējās izmaksas 247 140,95 EUR, t. sk., ELFLA finansējums: 45 000 EUR 

11)  2018.gada martā uzsākts Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG V-A Latvija 

– Lietuva programmas projekts "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

uzlabošana Vidusbaltijas reģionā" (LLI-317). Projekta īstenošanā iesaistījušies 8 

partneri. Dobeles novada pašvaldība realizējot projektu izbūvē liftu Sociālā dienesta 

"Grupu dzīvokļi" ēkā, izbūvē avārijas izejas un ugunsdzēsības trepes, iegādājas 

specializēto aprīkojumu vides pieejamībai, rīko pieredzes un apmācību braucienus 

sociālajiem darbiniekiem pie projekta partneriem. Pašvaldības īstenotā projekta kopējās 

izmaksas 145 762,06 EUR, t.sk., ERAF 90 588,75. Projekta aktivitāšu īstenošana līdz 

2020.gada februārim. 

2018.gadā par pašvaldības finansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē: 

1) izbūvēta Katoļu iela un Bīlenšteina iela Dobeles pilsētā, projekta kopējās izmaksas 1,23 

milj. EUR; 

2) pabeigta Dobeles pilsētas kultūras nama pārbūve, projekta kopējās izmaksas 2,20 milj. 

EUR 

3) uzsākta Skolas un Upes ielas pārbūve Dobeles pilsētā, projekta kopējās izmaksas 1,84 

milj. EUR. 

5.2. Pašvaldības plānotie pasākumi 2019.gadā 

Dobeles novada pašvaldības 2019.gada kopbudžeta (pamatbudžeta un speciālā 

budžeta) ieņēmumi prognozēti 29 697 055 euro apjomā (1411 eiro uz vienu Dobeles novada 

iedzīvotāju), kas, salīdzinot ar 2018.gada precizēto plānu, ir par 3 640 792 euro jeb 10,9% 

mazāk.  
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2019.gada pamatbudžeta prognozētie ieņēmumi ir 28 886 279 euro, speciālā budžeta 

ieņēmumi 810 776 euro. Ieņēmumu īpatsvars ir šāds: pamatbudžets – 97%, speciālais 

budžets – 3%  no kopējiem ieņēmumiem. 

2019.gadā Eiropas fondu finansējums plānots  5 529 520 euro apmērā, kas ir par 

2 241 943 mazāk nekā izpilde 2018.gadā. 

2019.gadā pašvaldība strādās, lai piesaistītu Eiropas struktūrfondu līdzekļus, kā arī 

turpinās iepriekšējos gados iesāktos darbus ES finansējuma apguvei: 

- SAM 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros 

plānots realizēt Dobeles sākumskolas pārbūvi un sporta zāles būvniecību 

Dainu ielā 8, tiks turpināti dabaszinātņu mācību centra būvniecības darbi 

Dobeles Valsts ģimnāzijas (DVĢ) un Dobeles 1. vidusskolas vajadzībām, 

atjaunotas DVĢ esošās ēkas, kā arī veikta jaunuzbūvēto ēku aprīkošana; 

- tiks turpināta projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros deinstitucionalizācijas 

plāna īstenošana Dobeles novada pašvaldības teritorijā (SAM 9.2.2.) 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; 

- pašvaldība kā partneris iesaistījusies SAM 9.2.1. "Paaugstināt sociālo 

dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska 

situācijās esošām personām" pasākumā 9.2.2.1. "Profesionālā sociālā darba 

attīstība pašvaldībās", ko īstenos Labklājības ministrija. Projekta ietvaros 

plānotas apmācības Sociālā dienesta darbiniekiem; 

- trīs Zemgales pašvaldības – Jelgava, Dobele un Bauska, piesaistot ERAF 

līdzfinansējumu, uzsāka īstenot kopīgu kultūrvēsturiskā mantojuma 

atjaunošanas projektu – "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā" 

(SAM 5.5.1.). Dobeles novada pašvaldība kopīgā projekta ietvaros turpinās 

Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas izbūvi; 

- turpināsies projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves 

teritorijas revitalizācija (1.posms)" realizācija (SAM 5.5.1.), kura ietvaros 

tiek pārbūvēta Spodrības iela Dobeles pilsētā; 

- turpināsies projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves 

teritorijas revitalizācija (2.posms)" realizācija (SAM 5.5.1.), kura ietvaros 

tiek pārbūvēta Uzvaras iela Dobeles pilsētā; 

- ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tiks 

uzsākta autoceļa "Jaunļobas – Granti – šoseja "Dobele – Jaunbērze 3.km" 

Dobeles pagastā pārbūve;  

- Piesaistot ELFLA līdzekļus plānota Gaurata ezera peldvietas sakārtošana. 

Dobeles novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta plānoto izdevumu struktūru 

budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai, pasākumu finansēšanai, teritorijas uzturēšanai un 

labiekārtošanai, projektu finansēšanai un sociālajai palīdzībai skatīt 5.2.1.attēlā. 
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5.2.1.att. Dobeles novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc 

funkcionālajām kategorijām 
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6. 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.. 2018.gadā pašvaldības 

elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā: 

 reģistrēti 5187 iesniegumi (2017.gadā 4960), t.sk., 1950 fizisko personu 

(2017.gadā 2034), 3237 juridisko personu ( 2017.gad;a 2946); 

  nosūtīts 4101 dokuments (2017.gadā 4078); 

 izsniegtas 402 pašvaldības izdotās izziņas (2017.gadā 4078); 

 izsniegtas 384 izziņas par deklarēto dzīvesvietu (2017.gadā 469). 

 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. 2018.gadā šī iespēja tika izmantota tikai 33 reizes 

(2017.gadā 35 reizes). Mājas lapas unikālie apmeklējumi sasniedza 200 731 reizes 

(2014.gadā 172 196 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. 2018.gadā domes sēdēs bija 15 apmeklējumi (2017.gadā 

13), bet komiteju sēdēs – 8 (2017.gadā - 24). 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.  

Daudzpusīgu informāciju par pašvaldībā notiekošo sniedz arī starpnovadu laikraksts 

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

novada pasākumos un 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. 

 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.leta.lv/
http://www.delfi.lv/
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7. DARBĪBAS REZULTĀTI 

7.1. Dobeles novada Izglītības pārvaldes darbība 2018.gadā 

2018.gadā ir ieguldīti lieli finanšu resursi izglītības iestāžu darba vides uzlabošanā, 

materiāli tehniskās bāzes un informācijas tehnoloģiju pilnveidošanā, kā arī atalgojuma 

nodrošināšanā visiem izglītības iestādēs strādājošajiem.  

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

 Jaunbērzes PII "Minkuparks" teritorijas labiekārtošana par 50 000 EUR; 

 jumta seguma maiņa PII "Jāņtārpiņš" par 18 000 EUR; 

 Dobeles Sporta skolas fasādes siltināšana par 150 000 EUR; 

 Gardenes pamatskolas sporta zāles remonts par 30 000 EUR. 

2018.gada vasarā veikta Dobeles novada skolu reorganizācija un skolu tīkla 

sakārtošana, ar 31.07.2018: 

1. slēgta Krimūnu sākumskola un tās vietā ar 01.09.2018. izveidota Dobeles 

novada pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis", 

2. Ar 01.08.2018 izveidota Dobeles sākumskola (1.–6.klase), 31.07.2018. 

slēdzot Dobeles sākumskolu (1.- 4.kl.) un Dobeles Kristīgo pamatskolu. 

Izglītības iestāžu vajadzībām tika nomātas 371 jaunākās Microsoft Windows 

Education 10 un MS Office 2016 licences. Visi skolu skolotāji un skolēni var izmantot MS 

Office 365 nomas licences uz 1 gadu bez maksas. DAVV, Dobeles Valsts ģimnāzijas 

(turpmāk tekstā DVĢ) un Dobeles sākumskolas serveros tiek izmantota licencēta Windows 

Server 2012 programmatūra. Tika nomātas 633 PROF licences uz 1 gadu, lai varētu 

pieslēgties mājas lapas www.uzdevumi.lv datu bāzei un skolotājiem būtu iespēja veidot 

interesantākus pārbaudes darbus, savukārt skolēniem rodas iespēja papildus dziļāk apgūt 

teoriju, trenēt savas prasmes risinot dažādus uzdevumus un padziļināt zināšanas risinot 

olimpiāžu uzdevumus.  

179 735 EUR izlietoti saistībā ar skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu 14 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 – Krimūnas – Akācijas – Dobele, kā arī skolēni no lauku skolām uz Dobeles 

1.vidusskolas peldbaseinu un no Dobeles sākumskolas 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 

563 skolēni. 

Pašvaldības izdevumi izglītībai ir palielinājušies arī sakarā ar pedagogus darba algas 

likmes paaugstināšanu PII pedagogiem, kā arī veicot kompensāciju izmaksas likvidēto 

izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem. No pašvaldības budžeta ir nodrošinātas un 

tiek apmaksātas visas skolēnu aktivitātes, vasaras nometnes (ar vecāku līdzfinansējumu), 

skates un konkursi, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides kursi. No pašvaldības budžeta 

tiek apmaksātas brīvpusdienas 5.-6. klašu skolēniem, kā arī visiem daudzbērnu ģimeņu 

bērniem, kas mācās Dobeles novada izglītības iestādēs. 

 

 

 

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

Dobeles novada Izglītības pārvaldes padotībā darbojošās struktūrvienības 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums 

Skolēnu/ 

audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2016. 

Skolēnu/ 

audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2017. 

Skolēnu/ 

audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2018. 

Vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes 

1. Annenieku pamatskola 69 64 56 

2. Bikstu pamatskola 85 81 85 

3. Bērzupes speciālā internātpamatskola 73 80 74 

 Dobeles Kristīgā pamatskola (slēgta ar 

31.07.2018) 

214 209 slēgta 

4. Dobeles sākumskola (1.-6.kl.) (izveidota no 

01.08.2018.) 

- - 276 

 Dobeles sākumskola (1.-4.kl.) (slēgta ar 

31.07.2018.) 

157 132 slēgta 

5. Dobeles 1.vidusskola 761 790 823 

6. Dobeles Valsts ģimnāzija 349 378 372 

7. Dobeles amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskola - vispārējās izglītības programmās 

160 147 141 

Dobeles amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskola - profesionālās izglītības 

programmās 

224 207 199 

8. Gardenes pamatskola 162 167 181 

 Krimūnu sākumskola (1.-6.kl.) (slēgta ar 

31.07.2018) 

73 66 slēgta 

9. Lejasstrazdu sākumskola (1.-6.kl.) 70 73 72 

10. Mežinieku pamatskola 102 98 86 

11. Penkules pamatskola 105 116 121 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

1. Auru PII "Auriņš" 54 60 61 

2. Annenieku PII "Riekstiņš" 80 93 96 

3. Dobeles PII "Jāņtārpiņš" 183 185 216 

4. Dobeles PII "Spodrītis" 198 212 242 

5. Dobeles PII "Zvaniņš" 205 221 232 

6. Dobeles novada PII “Ābolītis”( no 

01.08.2018.) 

- - 42 

7. Dobeles speciālā PII "Valodiņa" 52 57 57 

8. Jaunbērzes PII "Minkuparks" 77 89 83 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes 

1. Dobeles Mākslas skola 111 108 114 

2. Dobeles Mūzikas skola 221 213 204 

3. Dobeles Sporta skola 433 385 377 

4. Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības 

centrs (interešu izglītība) 

- 57 54 

7.1.2.tabulā apkopoti dati par izglītojamiem novada izglītības iestādēs par pēdējiem 

trim mācību gadiem. Pēc tabulas datiem redzams, ka ir vērojama skolēnu skaita neliela 

samazināšanās un izglītojamo skaita pirmsskolas izglītības iestādēs palielināšanās.  
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7.1.2.tabula 

Izglītojamo skaita izmaiņas (2016.-2018.) 

  2016 2017 2018 
Pieaugums/ samazinājums 

salīdzinot ar 2017.gadu 

Pirmsskolas izglītības iestādēs 861 917 1029 12,2% 

Pamatskolas, t.sk.: 2011 2031 1932 -4,9% 

pirmsskolas izglītības programmas 161 157 120 -23,5% 

pamatskolas izglītība 1850 1874 1809 -3,4% 

Vidējā izglītība 369 369 357 -3,3% 

Profesionālā izglītība 224 207 199 -3,8% 

Profesionālās ievirzes izglītība 765 707 695 -1,7% 

Sakarā ar pašvaldības atbalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas pabalstiem 

pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs no 1 gada 

un 2 mēnešu vecuma par 12,2% pieaudzis bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs un sāk 

trūkt vietas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. Savukārt visās pārējās izglītības 

programmās izglītojamo skaits ir samazinājies. 

7.1.3. tabula  

Izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs uz 01.01.2018. 

N

r.

p.

k. 

Izglītības iestādes 

nosaukums 
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Vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes  

1 Annenieku pamatskola - - - - 56 - - - 56 -12.50 

2 Bikstu pamatskola - - 11 - 65 9 - - 85 6.25 

3 
Bērzupes speciālā 

internātpamatskola 
- - - 4 - 70  - - 74 -7.50 

4  

Dobeles sākumskola 

(1.-6.klase), dibināta  

ar 01.08.2018 

- - - - 266 10 - - 276   

5 Dobeles 1.vidusskola - - - - 759 9 55 - 823 4.18 

6 
Dobeles Valsts 

ģimnāzija 
- - - - 179 - 193 - 372 -1.59 

7 

Dobeles Amatniecības 

un vispārizglītojošā 

vidusskola 

- - - - 32 - 109 199 340 -3.95 

8 Gardenes pamatskola 39 - 28 - 107 7 - - 181 8.38 

9 
Lejasstrazdu 

sākumskola  
11 - 9 - 42 10 - - 72 -1.37 

10 Mežinieku pamatskola - - 0 - 78 8 - - 86 -12.24 

11 Penkules pamatskola 9 - 9 - 93 9 - - 121 4.31 

  Kopā skolās 59 - 57 4 1677 132 357 199 2485 -4.68 
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Pirmsskolas izglītības iestādes  

1 Auru PII „Auriņš” 35 - 26 - - - - - 61 1.67 

2 
Annenieku PII 

„Riekstiņš” 
63 - 33 - - - - - 96 3.23 

3 

Dobeles novada PII 

Ābolītis (dibināta ar  

01.08.2018) 

27 - 15 - - - - - 42   

4 
Dobeles PII 

„Jāņtārpiņš” 
139 - 74 3 - - - - 216 16.76 

5 Dobeles PII „Spodrītis” 153 - 89 - - - - - 242 14.15 

6 Dobeles PII „Zvaniņš” 146 - 86 - - - - - 232 4.98 

7 
Dobeles speciālā PII 

„Valodiņa” 
16 - - 41 - - - - 57 0.00 

8 
Jaunbērzes PII 

„Minkuparks” 
49 - 34 - - - - - 83 -6.74 

  Skolās 59   57 4         120 -23.57 

  Kopā PII 628 - 357 44 - - - - 1029 12.21 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes  

1 Dobeles Mākslas skola 

 

  
 

  
 

  
 

  114 5.56 

2 Dobeles Mūzikas skola                 204 -4.23 

3 Dobeles Sporta skola                 377 -2.33 

  Kopā profesionālās ievirzes izglītības iestādē 695 -1.70 

 

2018.gada 1.septembrī Dobeles novada PII apmeklēja 1029 bērni, kas ir par 12,21 % 

vairāk nekā iepriekšējā gadā (917 bērns 01.09.2017.). 

Skolās 5-6 gadīgo obligāto pirmsskolas izglītības programmu apguva 61 bērns, kas ir 

par 20,77% mazāk nekā iepriekšējā gadā (2017.gadā 77 bērni), bet jaunākajās (<5 g. v.) 

pirmsskolas grupās skolās mācījās 59 bērni jeb par 26,25% mazāk nekā 01.09.2017. (80 

bērni). Lielais pirmsskolnieku samazinājums skolās pamatā saistīts ar Krimūnu pamatskolas 

reorganizāciju un PII "Ābolītis" dibināšanu.  

PII obligāto 5-6 gadīgo apmācības programmu apguva 401 bērns, kas ir par 20,78% 

vairāk  nekā 2017.gada 1.septembrī (332 bērni).  

Jaunākajās (<5 g. v.) grupiņās pirmsskolas izglītības iestādēs bija 628 bērni, kas ir 

par 7,35 % vairāk nekā 01.09.2017 (585 bērni). 

Lai nodrošinātu bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs 2018.gada septembrī 

PII "Spodrītis" tika atvērta jauna grupa 1,5 gadus veciem bērniem, līdz ar to 2018.gadā visi 

Dobeles novada pirmsskolas vecuma bērni ar vietām bērnudārzos tika nodrošināti. 

2018.gada 1.septembrī novada vispārizglītojošajās skolu klasēs mācījās 2166 

izglītojamie, kas ir par 3,43% mazāk nekā 2017.gada 1.septembrī (2243 izglītojamie). 

Novada skolās kopumā speciālās izglītības programmas apgūst 132 bērni ar īpašām 

vajadzībām jeb 6,09% no kopējā skolēnu skaita, pirmsskolas grupiņās speciālās izglītības 

programmas apguva 4 bērni ar īpašām vajadzībām jeb 3,3 % no visiem bērniem. 

Profesionālajās izglītības programmās mācības uzsāka 199 izglītojamie jeb par 3,95% 

mazāk nekā 2017.gada 1.septembrī (207). 

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 
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pamatskola (turpina Dobeles sākumskola), Gardenes pamatskola un Lejasstrazdu 

sākumskola. Projekta īstenošanas laiks – 2017.gada 1.janvāris – 2021.gada 31.maijs. 

Projekta mērķi: 

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. 

Projekta galvenās darbības: individuālās konsultācijas, mācību vizītes, praktiskās nodarbības, 

atbalsta personāla klātbūtne stundās, vasaras nometnes, praktisko nodarbību cikli. 

Lai turpinātu nodrošināt 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 turpina īstenot ESF atbalstīto projektu Nr. 

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

paplašina tajā iesaistīto skolu skaitu. Ar 2018.gada septembri projektā iesaistījās visas 

novada vispārizglītojošās skolas pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, kā arī pēc 

reorganizācijas Dobeles sākumskola. Līdz ar to karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiek 

īstenoti visiem novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem un Tērvetes novada 7.-12.klašu 

skolēniem, kas projektā pievienojušās kā neiesaistītās skolas. No projektā īstenotajiem 

lielākajiem un novērtētākajiem pasākumiem 2018.gadā tika atzīti "Karjeras diena 2018", 

kurā piedalījās 380 novada 9., 11. un 12.klašu skolēni, "Es pats savas karjeras kalējs" 8.klašu 

skolēniem (165 dalībnieki), meistarklases "Ražots Dobelē" 7.klašu skolēniem (205 

dalībnieki) un pasākums 1.klašu skolēniem "Profesijas, kas sargā Tavu dzīvību" (172 

dalībnieki). 

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

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

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 mērķgrupa ir skolēni no 5.līdz 12.klasei. 

Projekta ietvaros tiek veikti daudzveidīgi atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu 

problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un 

izglītoties.  

Lai veicinātu skolotāju vēlmi apgūt jauno un izzinātu kompetenču pieejā balstītu 

vispārējās izglītības satura ieviešanu, palīdzētu izprast valsts pamatizglītības standartu un 

pārmaiņas, ko tas ienesīs visās skolās pamatskolas līmenī un mācību procesa organizēšanā 

Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu apvienībā ar 2018.gadu uzsāka darbību 13 jomu 

konsultanti 7 mācību jomās, kā arī pirmsskolas un sākumskolas jomā. Tika organizēti 

profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi par tēmām, kas saistītas ar atsevišķu mācību 

priekšmetu specifiku, novitātēm mācību priekšmeta saturā un praktisko darbu veikšanā u.t.t. 

Tika īstenotas vairākas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kas 

saistītas ar kompetenču pieeju mācību procesā.  

Pārvalde sadarbībā ar novada mācību priekšmetu MA organizēja 15 valsts mācību 

priekšmetu olimpiāžu II posmus, kā arī rīkoja 13 starpnovadu olimpiādes un 5 izzinošus 

konkursus. Mācību priekšmetu olimpiādēs novada posmā kopskaitā piedalījās 620 skolēni.  

Zemgales reģiona un valsts posma olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajās 

konferencēs iegūtas godalgotas vietas vai atzinības īpaši dabaszinātņu priekšmetos vai 

matemātikā. 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 
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nometnes: "Dabaszinības Rāznas dabas parkā" – 8.-10.klašu skolēniem, "Radošā nometne" – 

3.-4.klašu skolēniem un nometne matemātikā "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 un 

radīja iespēju piedalīties Latvijas Universitātes rīkotajās nodarbībās. 

2018.gadā pirmsskolas skolotāji apguva profesionālās pilnveides programmu "Pozitīva 

uzvedība pirmsskolā", visa mācību gada garumā praktiski ieviesta 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. Pirmsskolas izglītības jomā lielākā daļa profesionālās pilnveides pasākumu tika 

veltīti, lai vadības komandas un pedagogi veiksmīgi sagatavotos Kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura ieviešanai – kursi vadības komandām, pedagogiem, pieredzes apmaiņas 

pasākumi, darba vērojumi.  

2018.gadā Dobeles novada izglītības iestādēs darbojās 127 interešu izglītības pulciņi 

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

u.c.). 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.  

14 novada pulciņu dalībnieki piedalījās Starptautiskajā bērnu zīmēšanas konkursā 

"LIDICE 2018", kura tēma bija "Ūdens", jauno mākslinieču darbi bija redzami izstādē 

Čehijā. 

Februārī un martā novada dziedošie ansambļi piedalījās izglītības iestāžu vokālo 

ansambļu skatē "Balsis – 2018". Konkursā piedalījās 9 kolektīvi no Dobeles novada 

izglītības iestādēm. Žūrijas komisija tālākai kārtai Zemgales reģiona konkursā izvirzīja DVĢ 

vokālo ansambli "Vēja spārni" un meiteņu vokālo ansambli "Rota".  

Martā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā notika starpnovadu 

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, kurā piedalījās 47 skatuves runas dalībnieki. 

Žūrijas komisija izvērtēja katra dalībnieka sniegumu un Zemgales reģiona konkursam 

izvirzīja 5 dalībniekus.  

Martā savu sniegumu skatē rādīja 26 izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvi.  

Aprīlī Dobeles 1.vidusskolā savu sniegumu rādīja 6 izglītības iestāžu kori, no kuriem 2 

kolektīvus virzīja Zemgales reģiona skatei. Dobeles Mūzikas skolas zēnu koris tika virzīts 

piedalīties X Latvijas zēnu koru salidojumā "Puikas var". 

Maijā, mācību gadu noslēdzot, Dobeles Ķestermeža estrādē notika interešu izglītības 

pulciņu koncerts "Ceļojums pa garo pupu". Tajā piedalījās novada skolēni un pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem draugiem no Auces un Tērvetes novada. 

Ķestermežu pieskandināja 830 dziedātāji, dejotāji, runātāji un zīmētāji. 

7.2. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbība 

2018.gadā 

Uzņēmējdarbība 

2018.gada ietvaros Dobeles PIUAC norisinājās vairāk kā 40 aktivitātes, ko kopumā 

apmeklēja 480 interesentu, īstenojot apmācības 2015 cilvēkstundu apjomā. Papildus iepriekš 

minētajam, sniegtas konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un nepieciešamā 

finansējuma piesaisti tādās jomās kā tūrisms, pārtikas produktu pārstrāde, IT tehnoloģiju 

izstrāde, skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana u.c. 
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Realizēta jauno uzņēmēju koučinga programma "Zelta uzrāviens", kurā darbojas 7 

uzņēmumi no Dobeles un apkārtējiem novadiem. Sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un 

Rūpniecības kameru un Zemgales Plānošanas Reģionu, tika veicināta vietējo produktu 

virzīšana, organizējot informatīvos seminārus par prasībām kā iekļūt tādos veikalu tīklos kā 

RIMI, MAXIMA, CIRCLE-K, TOP, VIRŠI-A u.c.. 

2018.gada semināru ciklā "Uzņēmēju pēcpusdiena" piedalījās vairāk kā 200 

uzņēmēju. Cikla ietvaros tika organizēti informatīvie semināri par aktualitātēm finanšu un 

juridiskā likumdošanā, par pieejamām valsts atbalsta programmām. 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam ietvaros tiek īstenots projekts "Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām" 

(BEE, LLI-138). Projekts ir veidots, lai risinātu divas galvenās problēmas, ar ko saskaras 

amatnieki. Tās ir: konkurētspējīga produkta izveide un jaunu noietu tirgu atrašana, izstrādāta 

interneta vietne amatniekiem un māksliniekiem www.latlitartisans.eu ar mērķi veicināt 

Latvijas un Lietuvas amatnieku savstarpēju sadarbību un produktu virzīšanu ārvalstu tirgū. 

2018./2019.mācību gada ietvaros, sadarbībā ar Izglītības Pārvaldi, izstrādāta un 

uzsākta jauniešu apmācību programmas "Uzņēmējdarbības pamati" īstenošana. 2018.gada 

ietvaros stiprināta sadarbība ar Latvijas Pašvaldību Savienību, LIAA Jelgavas Inkubatoru, 

Zemgales Plānošanas Reģionu, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru u.c. 

organizācijām.  

PIUAC sadarbībā ar Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu, pārstāvot 

Dobeles novada uzņēmējus, amatniekus un izglītības iestādes, piedalījās izstādē "Uzņēmēju 

dienas Zemgalē 2018". Izstādē Dobeles novada stends ieguva balvu "Ģimenei draudzīgākais 

stends". 

 2018.gada nogalē izstrādāta un realizēta apmācību programma produkcijas virzīšanai 

pie patērētājiem izmantojot interneta platformu www.etsy.com. Apmācības apguva pieci 

amatnieki. 2019.gadā programmu plānots pielāgot iespējai apmācības realizēt tālmācībā.  

Apmācība 

PIUAC speciālisti 2018.gadā izstrādāja 32 un pilnveidoja 12 neformālās izglītības 

programmas un realizēja 1 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu. 

Pārskata gadā kopā īstenoti kursi un semināri 1538 dalībniekiem 23 993 cilvēkstundu 

apjomā, kas veido apmēram 12% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.  

Apmācību dalībnieku skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu nav būtiski mainījies, kas 

liecina, ka cilvēkiem vēlme mācīties un pilnveidot savas zināšanas nav mazinājusies. Viņiem 

ir vēlme apmeklēt vienas dienas seminārus, kā arī ilgstošas apmācības. 

Pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem tika īstenoti 367 kursi 2 593 cilvēkstundu 

apjomā, tai skaitā 100 novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 121 cilvēkstundu apjomā. 

Apmācības tika veiktas arī 480 dažādu topošo un esošo uzņēmumu darbiniekiem 2 015 

cilvēkstundu apjomā.  

Dažādus neformālos un interešu izglītības kursus ir apmeklējuši 556 interesenti 

kopskaitā 8 792 cilvēkstundu apjomā. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tika organizēti bezdarbnieku un darba 

meklētāju konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 71 cilvēkam 8 780 cilvēkstundu 

apjomā. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru  tika organizēta strādājošo 

apmācība, kurā tika apmācīti 27 cilvēki  1 714 cilvēkstundu apjomā. 

2018.gadā 220 novada iedzīvotājiem kopskaitā 1 179 cilvēkstundu apjomā īstenota 

apmācība tuvu dzīvesvietai, vietējā pagasta teritorijā. 

Jebkuram interesentam bez maksas ir pieejamas divas tālmācības programmas "Vietējie 

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

http://www.latlit.eu/
http://www.latlit.eu/
http://www.latlitartisans.eu/
http://www.etsy.com/
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Komunikācija ar sabiedrību 

2018.gadā turpināts pilnveidot Dobeles novada zīmolu: DOBELE DARA. Zīmola 

saturs tiek mainīts visos komunikācijas kanālos, t.i., gan mājas lapās, gan sociālos tīklos, kā 

arī vizuāli noformēts mācību centra telpās.  

PIUAC saziņai ar sabiedrību izmanto vairākus komunikācijas kanālus: interneta 

mājas lapas - PIUAC, Dobeles novada pašvaldības, sociālos tīklus – Facebook.com, 

draugiem.lv, Twitter, laikrakstu - „Zemgale” un informatīvo displeju. 

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

izglītības iespējām, uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem (konsultācijām, informatīviem 

un izglītojošiem pasākumiem), internetā pieejamo resursu sniegtajām iespējām 

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

projektu aktivitātēm, pieejamiem finanšu resursiem (fondiem, programmām).  

Devīto gadu PIUAC bija E-prasmju nedēļas 2018 (25.marts – 31.marts) reģionālais 

koordinators Dobeles novadā. Kampaņas mērķis bija ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-

prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām 

iespējām, kas pieejamas e-vidē. 

PIUAC ir izveidoti savi profili divos Latvijā populārākajos sociālos tīklos, ar mērķi 

piesaistīt jaunus klientus un jaunus sekotājus iestādes sociāliem profiliem, nodrošināt iespēju 

ātri paziņot par jauniem centra piedāvājumiem un notikumiem, palīdzēt uzzināt papildus 

informāciju par iestādes klientiem, viņu vajadzībām, jautājumiem un sniegt uz tiem 

publiskas vai privātas atbildes.  

Projekti,  projektu izstrāde, īstenošana 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tiek realizēts ES finansēts projekts  

bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 105 cilvēkiem 

12 680 cilvēkstundu apjomā. 

Sadarbībā ar IZM VIAA turpināta Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 

8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošana.  

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam ietvaros tika īstenots projekts "Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām" 

(BEE, LLI-138).  

 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas 

kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam, ir sagatavoti un noslēgti partnerības 

līgumi ar Lietuvas un Baltkrievijas partneriem, lai 2019.gadā uzsāktu projektu "Zaļā 

zemkopība bez robežām". 

7.3. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes darbība 2018.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.  

Strukturālas izmaiņas Pārvaldē 2018.gadā nav notikušas. Kultūras un sporta pasākumu 

klāsts 2018.gadā tika plānots un īstenots saskaņā ar novada domes apstiprināto plānu un 

piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, kā galveno akcentu nosakot Latvijas valsts 100. gadadienu.  

Pārvalde veic koordinējošas un pārraugošas funkcijas, kā arī veicina darbinieku izglītošanu, 

pieredzes bagātināšanu un saiknes nodrošināšanu ar novada vadību. Pārvaldes funkcijās ir arī 

atbalsta nodrošināšanas pasākumi iedzīvotāju iniciatīvai un aktivitātēm un pārrobežu 

sadarbības nodrošināšana un uzturēšana ar novada sadraudzības partneriem. 2018.gadā 

Pārvalde izsludināja divus kultūras un divus sporta nozaru projektu konkursus ar mērķi 

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

konkursos kopā tika atbalstīti 66 projekti: sporta nozarē atbalstīti 40 projekti, kultūras nozarē 

26 projekti (projektu sarakstu skatīt pielikumā Nr. 2. un Nr. 3.). Pārvaldes struktūrvienību 

http://www.pic.dobele.lv/
http://www.latlit.eu/
http://www.latlit.eu/
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darbinieki iepazina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas pieredzi 

Vidzemē un Latgalē. Sporta darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju. 

Amatu mājas amatnieki un Penkules kapela Luste piedalījās Tautas mākslas dienās Koninā 

(Polija), vidējās paaudzes deju kolektīvs Dieveris – tautas mākslas festivālā Kundā 

(Igaunija).   

Sporta nozarē 2018.gadā tika rīkotas novada sporta spēles 9 sporta veidos: basketbolā, 

volejbolā, futbolā, dambretē, šahā, novusā, galda tenisā, orientēšanās un badmintonā. 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. Visos novada pagastos notika sporta svētki vai pagastu svētki 

ar sporta aktivitātēm, kā arī sporta sacensības dažādos sporta veidos. Penkules sporta centrs 

savā pagastā rīkoja regulārus čempionātus vairākos sporta veidos: badmintona un florbola 

Vecgada kausa izcīņā, pa kārtām notika sacensības zolītē, badmintonā un novusā, kā arī 

Uzņēmēju kauss basketbolā veterāniem vīriešiem. Vairākus turnīrus pa kārtām zolītē, 

dambretē, šahā un novusā rīkoja arī Dobeles pagasts un Gardene (Auru pagasts). 

Ceriņu svētku laikā notika tradicionālais Nakts skrējiens, kurā piedalījās vairāk kā 300 

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

nodrošināta iespēja piedalīties pašvaldību Latvijas Sporta Veterānu Savienības (LSVS) 55. 

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, svarcelšanā, riteņbraukšanā un spēka sportā.  

Pirmo reizi tika sarīkots velo tūrisma pasākums trijos posmos "Iepazīsti Dobeles 

novadu", kur dalībnieki varēja iepazīties ar novada tūrisma un uzņēmēju darbības objektiem. 

Novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas naudas balvas 

par kopējo summu 8981 euro. 

Ievērojamu atbalstu (vairāk kā 53 000 euro apmērā) 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. Sporta hallē notika 

lielkoncerts, kas bija veltīts Latvijas valsts 100gadei. Pārvalde kopā ar sporta centru un 

Dobeles pilsētas kultūras namu organizēja tradicionālo kultūras un sporta lielo Gada balli, 

Sporta centrs izīrēja telpas arī uzņēmumu korporatīvajiem pasākumiem. Dobeles sporta 

centrā notika Latvijas čempionāta spēles virslīgā vīriešiem, junioriem, jauniešiem  sievietēm, 

juniorēm, jaunietēm un I līgas 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. 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 

uzturēts kārtībā futbola laukums. 

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 

➢  organizēts Zemgales reģiona Latvijas Bibliotēku biedrības rudens seminārs; 
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➢  kvalitatīvi veikts metodiskais darbs saskaņā ar Auces un Tērvetes novadu 

noslēgtajiem  sadarbības līgumiem; 

➢ pilnveidota bibliotēku infrastruktūra un materiāltehniskā bāze; 

➢ veikts darbs novadpētniecības jomā, liekot uzsvaru uz bibliotēku vēstures izpēti, 

materiālu sistematizēšanu un pieejamību. Novadpētniecības konkurss reģiona 

bibliotēkām  "Mana bibliotēka gadsimtu griežos"; 

➢ Aizstrautnieku bibliotēkas aktīva dalība UNESCO Latvija Stāstu bibliotēku tīklā. 

Ceriņu svētku, Ābolu svētki un Dzejas dienu pasākumos tika popularizēti bibliotēkās 

piedāvātie pakalpojumi un iespēja. Centrālā bibliotēka organizēja Baltijas valstu nacionālo 

bibliotēku semināru LILAEST un piedalījās Bibliotēku ideju tirgū. Realizēti dažādi attīstības 

pasākumi un projekti: 

➢ Sadarbībā ar biedrību "Ultramarīns" realizēts projekts "Smel gara spēku latvju rakstu 

zīmēs!". Rezultātā radīts mākslas objekts Pērkonkrusts uz Dobeles novada Centrālās 

bibliotēkas kāpņu telpas sienas. 

➢ Projekts "Rakstīšanas terapijas nodarbības Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā". 

Projekta īstenošanas laikā notika 5 nodarbības: "Mosties un radi", "Mani un radi", 

"Smelies un radi", "Dzirdi un radi", "Jūti un radi".  

➢ Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības izstrādātais projekts ceļojoša 

izstāde un katalogs "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai", kas ir vēstījums par 

Latvijas bibliotēku izveidošanas un attīstības vēsturi. Izstādē izcelta gan Dobeles 

novada Centrālās bibliotēkas vēsture, gan bibliotēkas izaugsmē iesaistītās personas. 

➢ Dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas kampaņā – Skaļās lasīšanas 

sacensība. 2018.gada 12.maijā Rīgā Dobeles reģionu pārstāvēja Roberts Ozoliņš no 

Dobeles 1. vidusskolas 5.a klases. Žūrijas vērtējumā Roberts kļuva par Nacionālās 

skaļās lasīšanas sacensības uzvarētāju, kas deva iespēju uz gadu kļūt par Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru un iegūt ceļojošo balvu savai skolai. 

➢ Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde un Sociālais dienests atbalstīja 

Annenieku un Penkules bibliotēku izstrādātos projektus. 

Bibliotēkās tiek sniegti vairāk kā 20 dažāda veida pakalpojumi, kā arī maksas 

pakalpojumi (skenēšana, datorizdruka, kopēšana, laminēšana, semināru telpas īre, grāmatu 

ievākošana un iesiešana). 

Sistemātiski un mērķtiecīgi atjaunots Dobeles novada bibliotēku iespieddarbu un citu 

dokumentu krājums. Par pašvaldības piešķirto finansējumu krājuma komplektēšanai iegādāti 

3105 eksemplāri. Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā šim nolūkam tika izlietoti 16 847 

euro, pagastu filiālbibliotēkās – 12 992 euro. Pārskata periodā Dobeles novada Centrālajā 

bibliotēkā abonēti 102 preses izdevumi. 2018.gadā Dobeles novada Centrālās bibliotēkas un  

filiālbibliotēku izsniegums kopā bija 100 323 eksemplāri, kopējais lietotāju skaits 4295, 

apmeklējumu skaits 58297. 

Dobeles novada Centrālā bibliotēka 1 reizi nedēļā nodrošināja ārējās apkalpošanas 

punktu darbu Auru pagastā un Bērzes pagastā. Auru izsniegšanas punktā pastāvīgi ir ap 200 

eksemplāru. Bērzes ārējā apkalpošanas punktā ir ap 500 grāmatu un 9 preses izdevumi, tai 

skaitā vietējā avīze "Zemgale". Grāmatas tiek regulāri mainītas un papildinātas, ņemot vērā 

lasītāju vēlmes. Visa lasītāju uzskaite notiek BIS Alise. 

BIS Alise ir pieejama 7 Dobeles novada pagastu bibliotēkām. 

   Pārskata gadā ir uzlabota novada bibliotēku materiāli tehniskā bāze, labiekārtotas 

telpas, iegādāta jauna biroja tehnika.  

Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā bija apskatāma 21 plauktu izstāde, kurās tika 

izliktas apskatei 1800 grāmatas un citi materiāli, bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvātas 

15 tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Šīs tikšanās kopumā pulcēja ap 1030  interesentu. 

Efektīvai krājuma izmantošanai, grāmatu un autoru popularizēšanai bibliotēkās regulāri tiek 
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veidotas izstādes. Dobeles novada Centrālā bibliotēka organizējusi 43 pasākumus (15 

pieaugušo auditorijai, 28 bērnu un jauniešu auditorijai). Pasākumu kopējais apmeklētāju 

skaits 1030 pieaugušie, 1529 bērni un jaunieši. Bija apskatāmas 39 grāmatu izstādes, kurās 

tika izliktas apskatei 2070 grāmatas un citi materiāli. Arī filiālbibliotēkās regulāri notiek 

grāmatu un autoru popularizējoši pasākumi – izstādes, tikšanās, radošās darbnīcas. Lasīšanas 

veicināšanas pasākumi bērniem un skolēniem tika organizēti Dobeles novada Centrālajā 

bibliotēkā, Penkules, Bikstu un Šķibes bibliotēkās. Novada bibliotēkās ar katru gadu pieaug 

sniegto datorapmācību skaits, kas norāda uz vienu no būtiskākajām šī brīža bibliotēku 

funkcijām – izglītošana un konsultēšana. Bibliotēkas iesaista savus lietotājus E-prasmju 

nedēļā. 2018.gadā 39 bibliotēku darbinieki piedalījās 46 dažādos kursos, konferencēs, 

mācību semināros, apmācībās kā arī tika organizēts  pieredzes apmaiņas brauciens. 

Bibliotekāri sevi profesionāli pilnveido, piedaloties tiešsaites vebināros. Regulāri tika 

strādāts ar Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājas lapu un Latvijas bibliotēku portālu. 

Informācija tika ievietota tīmekļa vietnē www.dobeles.biblioteka.lv, kā arī izmantotas 

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

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) pārskata gadā ir saņēmis 1097 

tūrisma informācijas pieprasījumu, no kuriem 441 cilvēkiem informācija sniegta telefoniski, 

263 e-pastā, 393 – apkalpoti klātienē. Salīdzinot ar 2017.gadu apmeklētāju skaits ir 

samazinājies par 5 103 (- 89,2 %). Ievērojamais  samazinājums skaidrojams ar TIC atrašanos 

pagaidu telpās pašvaldības ēkā, Brīvības ielā 15, kas brīvdienās ir slēgtas.  

2018.gadā novada tūrisma objektu skaitu papildināja kafejnīca "Karamele", viesu 

nams "Pilsētas māja" Dobelē un ziepju darbnīca "Ezervanna" Bikstu pagastā. Savu darbību 

beidza lauku sēta "Zariņi". 

Popularizējot novada tūrisma piedāvājumu, TIC darbinieces ar novada stendu 

piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē "Adventur 2018" Viļņā (Lietuva), strādāja 

Zemgales stendā starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour 2018" Rīgā un Vidzemes uzņēmēju 

dienās Valmierā. Novads tika reklamēts, ar TIC infotelti piedaloties Latvijas tūrisma 

infodienā Preiļos un Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū Latvijas 

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā.  

2018.gadā ir sagatavoti un izdoti sekojoši tūrisma informācijas materiāli: 

 buklets "Apciemo Dobeli!" lietuviešu (2000 eks.) un igauņu valodā (1000 eks.), 

 infolapa "Apciemo Dobeles sniegavīrus!" latviešu un lietuviešu valodā, 

 katru mēnesi sagatavots un izdots buklets "Kultūras un sporta pasākumi Dobeles 

novadā" – 11 izdevumi (1000  eks. katram izdevumam). 

Tika veikts pētījums un publicēti 6 materiāli par novada tūrisma vēsturi laikrakstā 

"Zemgale", kā arī izveidota jauna sadaļa "Novada tūrisma vēsture" mājas lapā 

www.dobele.lv. Sadarbībā ar Dobeles Novadpētniecības muzeju tūrisma sezonas laikā tika 

turpinātas izzinošās vakara pastaigas ciklā "Dobelei 101" (6 pārgājieni). Vasarā, sadarbībā ar 

Dobeles sporta centru, tika noorganizēti velobraucieni trīs posmos visām paaudzēm 

"Iepazīsti Dobeles novadu!". Uzsākot jauno tūrisma sezonu, K. Ulmaņa piemiņas muzejā 

"Pikšas" TIC rīkoja tūrisma informatīvo dienu Dobeles, Auces un Tērvetes uzņēmējiem, 

gidiem un citiem tūrismā iesaistītajiem. Jau tradicionāli TIC organizēja braucienu gidiem un 

tūrisma uzņēmējiem uz starptautisko tūrisma izstādi "Balttour 2018" Rīgā. Jūnijā uzņēmēji 

tika aicināti doties informatīvā braucienā pa jaunākajiem tūrisma objektiem Dobeles novadā, 

septembrī - pieredzes apmaiņas braucienā uz Jonišķu rajonu Lietuvā. Noorganizēta darba 

vizīte 25 tūrisma nozares darbiniekiem no Jonišķu rajona Lietuvā, iepazīstinot viņus ar 

novada tūrisma piedāvājumu.  

http://www.dobeles.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/
https://www.facebook.com/
http://www.dobele.lv/
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Pateicoties par dežūrām Dobeles luterāņu baznīcā aktīvās tūrisma sezonas laikā, TIC 

organizēja ikgadējo braucienu baznīcas draudzes loceklēm uz Tērvetes un Augstkalnes 

baznīcām.  

Novada kultūras un tautas nami. Saskaņā ar statistiku, pagastos caurmērā katru mēnesi tika 

organizēts vismaz viens pasākums, neskaitot tradicionālās un valsts svētku norises.  Kopumā 

novada pagastos notikuši vairāk kā 240 kultūras pasākumi, kurus apmeklējuši vairāk kā 12 

000 apmeklētāji. Saskaņā ar piešķirto budžetu, uzlabota kultūras namu materiāli tehniskā 

bāze. Pārvaldes struktūrvienības – kultūras un tautas nami veido koncertu, atpūtas vakarus, 

izrāžu, izstāžu, radošo darbnīcu piedāvājumu sadarbībā ar producentu apvienībām un citām 

pašvaldības kultūras un izglītības iestādēm.  

Penkules pagastā pie kultūras nama tika atklāts piemineklis Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņai. Penkulē katru gadu notiek kapelu festivāls Kuļmašīna un amatierteātru saiets 

Reprīze. Pagastā darbojas 5 amatiermākslas kolektīvi. Regulāri tiek papildināta un atjaunota 

materiāli tehniskā bāze. 2018.gadā uzbūvēta brīvdabas estrāde. 

Krimūnu pagasta pārvalde kopā ar tautas namu veido pievilcīgu pagasta centra vizuālo 

tēlu, piesaista tūristus. Tautas nams organizēja Tēvu dienas pasākumu septembrī, pagasta 

svētkus un  bērnu un pieaugušo amatierteātru festivālu "Brīnumzeme" un "Šeit un tagad!". 

Kaķenieku pagastā sāka darboties bērnu vokālais ansamblis "Susuriņi". Kopā ar 

Zebrenes, Bikstu pagastiem organizēts piedzīvojumu brauciens ANNEBIZE. 

Bikstu Kultūras un izglītības centra vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki" 

pabeidza projektu Bikstu tautas tērpa izgatavošana, kas vainagojās ar filmas uzņemšanu un 

jubilejas koncerta organizēšanu. Tautas tērps Dziesmu un Deju svētku skatē ieguva 1. vietu.  

Zebrenes pagastā kultūras un sporta darbs izcēlies ar jaunu iespēju un akcentu 

meklējumiem. 2018.gadā atklāta baskāju taka. Organizēts piedzīvojumu brauciens 

ANNEBIZE.  

Jaunbērzes pagastā tika svinēti pagasta svētki. Turpinot darbu pie kultūras nama 

labiekārtošanas, iegādātas jaunas drapērijas skatuvei. 

Auru pagastā darbu turpina kultūras darba organizators, apvienojot pienākumus ar 

pasākumu organizēšanu Naudītes pagastā. Šajos pagastos notiek gan valsts svētkiem veltīti, 

gan dažādi interešu grupu pasākumi. 

Dobeles pagastā kultūras pasākumu organizēšanai tiek izmantots ārpakalpojums, 

bibliotēkas rīko radošās darbnīcas, dažādas tikšanās un interešu nodarbības. 

Bērzes pagasta Šķibes ciematā kultūras un sporta pasākumus organizē bibliotēka. 

Lielāko  pasākumu organizators pašvaldībā ir Dobeles pilsētas kultūras nams – 

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

2018.gadā pilsētā notikuši 108 pasākumi, kurus apmeklējuši 22 487 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. Pārskata gadā turpinājās Dobeles 

pilsētas 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  realizējis vairākus valsts 100gadei veltītus novada un valsts 

mēroga pasākumus: Latvijas Goda aplis, Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītie 

Baltā galdauta svētki, Ceriņu svētki, Vislatvijas 100gades Zaļumballe, Lāčplēša diena, 

Latvijas Republikas  proklamēšanas svētku pasākumi, kultūras un sporta gada balle un jaunā 

gada sagaidīšana. DPKN 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. 

http://www.kulturadobele.lv/
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DPKN pārrauga arī Dobeles Amatu mājas saimniecisko un radošo darbību. Dobeles 

Amatu mājā 2018.gadā pavisam kopā notikušas 116 norises, tai skaitā 114 bezmaksas 

pasākumi un 2 maksas pasākumi ar apmeklētāju skaitu 4250. 

Ņemot vērā to, ka Dobeles pilsētas kultūras namā 2017./2018. notika pārbūve, tad 

izstādes tika rīkotas gan ārpus Dobeles Amatu mājas, gan Amatu mājā. Tika rīkotas 

meistarklases, amatnieku darbnīcas un pasākumi, kuros ikvienam interesentam bija iespēja 

apgūt dažādas amatu prasmes, kopumā 42 norisēs, ar apmeklētāju skaitu 718. 

Dobeles apkaimes amatnieki kopā ar tautas lietišķās mākslas studijas "Avots" 

dalībniekiem piedalījušies pasākumos Latvijā un demonstrējuši savas amatu prasmes  

"Pavasara sējas svētkos" Bauskas novada Ausekļu dzirnavās, kur izstādīti 17 Dobeles 

amatnieku 35 darbi un nodrošinātas 4 meistarklases un amatu prasmju demonstrējumi, 

Vispasaules publiskajā adīšanas dienā Dobelē, Kurzemes rokdarbnieču festivālā Ventspilī, 

Starptautiskajā Folkloras un amatniecības festivālā Koninā (Polija). 

No 2010.gada Dobeles Amatu māja organizē un realizē projektu "Starptautiskais 

amatnieku plenērs", kurā piedalās amatnieki no Dobeles apkārtnes un amatu meistari no 

dažādām Latvijas vietām, kā arī no Lietuvas un Igaunijas. Amatu māja pievienojusies 

Tradicionālās prasmju skolas ciklam "Satiec savu meistaru" un aprīļa sākumā, pieredzējušu 

amatnieku vadībā, rīkoja meistarklases Zemgales aubes un vainaga darināšanā. 

No 2014.gada tiek realizēts projekts "Zemgaļu raksti cauri laikiem", kā rezultātā 

iegūtās interesentu zināšanas sekmē Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu un 

popularizēšanu sabiedrībā. Pārskata gadā četras sestdienas notika Latvijas valsts mežu 

atbalstītās Zemgales kultūras programmas projekta "Zemgaļu raksti cauri laikiem IV" 

teorētiskās un praktiskās nodarbības aušanā ar vertikālajiem stāviem, celošanā un vienas 

adatas pinuma adīšanā. Projekta noslēgumā amatnieku darbi no 2014. – 2018.gadam tika 

eksponēti izstādē.  

Amatu mājā atvērta keramikas darbnīca dažādām vecuma grupām, realizējot 

interešu izglītības programmu, pieredzējuša keramiķa vadībā. Amatnieki nedēļā vienu reizi 

vada nodarbības cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, atbalstot sociālā aprūpes 

centra "Zemgale" filiāles "Lielbērze" un dienas centra "Solis" iniciatīvu.  

Dobeles Novadpētniecības muzejs 2018.gadā tika akreditēts uz pieciem gadiem, t.i. līdz 

05.11.2023.. Muzejs ir definējis jaunu misiju: veicināt sabiedrības interesi un izpratni par 

Dobeles Livonijas ordeņa pils un Dobeles novada vēsturi un kultūras vērtībām laikā no 

teritorijas apdzīvotības sākuma līdz mūsdienām, pētot, saglabājot un popularizējot Dobeles 

Novadpētniecības muzeja krājumu. 

Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2018.gada beigās: 23747 (tai skaitā 

pamatkrājuma vienības: 13648). Kopējais jauniegūto vienību skaits: 246. Muzeju 

kopkatalogā (http://nmkk.lv/) kopējais ievadīto krājuma vienību skaits 2018.gada beigās: 

6907, no tām pārskata gadā ievadītas 624 pamatkrājuma vienības.  

Pārskata.gadā muzejā bijuši 6569 apmeklētāji, izstāžu skaits 18 (tai skaitā 17 atklātas 

pārskata periodā, tai skaitā 5 no muzeja krājuma), četras ceļojošās izstādes novada kultūras 

iestādēs  izstādītas 15 reizes.  

Muzeja darbinieki ir organizējuši 8 lekciju lasījumus. Tika piedāvātas 12 

muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas. Organizēti un novadīti 78 

muzejpedagoģisko programmu pasākumi ar 2059 dalībniekiem, notikušas 19 muzeja 

darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā un 32 ekskursijas pilsētā. Notikuši 10 muzeja un 

novada mēroga pasākumi ar muzeja aktivitātēm. Ir veikts pētnieciskais darbs, sagatavotas un 

publicētas vairākas publikācijas (skatīt pielikumā Nr. 5). 

Piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda (KKF) finansējumu muzejs pārskata gadā ir 

īstenojis projektus: 

http://nmkk.lv/
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 "Dobeles Novadpētniecības muzeja arheoloģisko priekšmetu restaurācija" (Nr. 2018-

2-KMA041). Saņemtais KKF finansējums 700 EUR, muzeja finansējums 88,52 

EUR. Īstenošanas periods 04.06.2018.-21.12.2019.. Projekta ietvaros tika restaurēti 

16 lietiskie priekšmeti, kuri iegūti Dobeles pilsdrupu arheoloģiskajos izrakumos. 

 "Dobeles Novadpētniecības muzeja kumodes restaurācija" (Nr. 2018-3KMA057). 

Saņemtais KKF finansējums 2800 EUR. Īstenošanas periods 05.11.2018. – 

31.07.2019.. Projekta ietvaros restaurēts 1 muzeja krājuma priekšmets. 

Muzeja funkciju veikšanas nodrošināšanai ir papildināta materiāli tehniskā bāze, 

iegādāta biroja tehnika, papildināts muzeja krājums. 

2018.gadā Dobeles novada pašvaldība finansēja 42 pieaugušo un bērnu amatiermākslas 

kolektīvus, kuros kopā darbojās apmēram 750 dalībnieku:  

 13 vokālie ansambļi, t.sk., 3 bērnu ansambļi (Jaunbērzē 1, Krimūnās 2, Kaķeniekos 3, 

Penkulē 1, Zebrenē 2, Bikstos 2, Naudītē 1, Dobeles pilsētas kultūras namā 1); 

 4 bērnu tautas deju kolektīvi (Krimūnās, Dobeles pilsētas kultūras namā, Gardenē un 

Bikstos); 

 5 vidējās paaudzes deju kolektīvi (Dobeles pilsētas kultūras namā,  Krimūnās 2, 

Bikstos, Penkulē); 

 2 jauniešu deju kolektīvi (Dobeles pilsētas kultūras namā un Jaunbērzē); 

 4 kori  (Dobeles pilsētas kultūras namā); 

 2 senioru tautas deju kopas (Dobeles pilsētas kultūras namā un Krimūnās); 

 pūtēju orķestris (Dobeles pilsētas kultūras namā); 

 2 Eiropas senioru deju grupa (Bikstos un Kaķeniekos); 

 7 amatierteātri (3 Krimūnās - pieaugušo, jauniešu un bērnu, Dobeles pilsētas kultūras 

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

 1 folkloras kopa (Dobeles Novadpētniecības muzejā); 

 tautas lietišķās mākslas studija Avots; 

 mākslas pulciņš Zebrenē; 

 kapella LUSTE Penkulē. 

Kolektīvi tika nodrošināti ar mēģinājumu telpām, metodisko palīdzībo un daļēju 

transporta izdevumu apmaksu koncertbraucieniem. Saskaņā ar piešķirtajiem budžeta 

līdzekļiem iegādāti tautas tērpi, koncerttērpi un inventārs. Rīkotas kvalitātes skates visās 

amatiermākslas nozarēs. Ar pašvaldības atbalstu visi pieaugušo tautas deju kolektīvi, bērnu 

deju kolektīvs "Drellīši", pūtēju orķestris, kori, vokālais ansamblis "Die Lustigen", folkloras 

kopa un amatierteātris "Skats" – kopā apmēram 620 dalībnieku- piedalījās XXVI Vispārējo 

Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumos Rīgā. Folkloras kopa Leimaņi bija dalībnieki 

starptautiskajā folkloras festivālā Baltica 2018. 

Aktuālākā informācija par Dobeles novada kultūras un sporta pasākumiem pieejama 

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

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

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

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

populārākajos sociālajos tīklos. Informācija par Dobeles novada amtiermākslas kolektīviem 

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

7.4. Dobeles novada Sociālā dienesta darbība 2018.gadā 

Dobeles novada Sociālā dienesta (turpmāk Dienesta) mērķis un veicamie pasākumi ir 

virzīti uz to, lai nodrošinātu novada iedzīvotāju sociālo palīdzību un  vajadzībām atbilstošu, 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, t.sk., lai maksimāli sekmētu pašaprūpes 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobelesbiblioteka.lv/
http://www.kulturadobele.lv/
http://www.zemgaletourism.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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un neatkarīgas dzīves iespējas, sniegtu nepieciešamo psihosociālo atbalstu krīzes situācijā, 

veicinātu ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū. 

Dienesta struktūru veido: 

 administratīvā daļa; 

 sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības daļa; 

 ģimeņu atbalsta daļa. 

Dienestam ir pakļautas 4 struktūrvienības: 

 Sociālo pakalpojumu centrs, 

 Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi", 

 Aprūpes mājās birojs, 

 Grupu dzīvokļi.  

Dobeles novadā ir spēkā Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra  Saistošie 

noteikumi Nr.2 “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un 

bez vecāku gādības palikušam bērnam”,  2014.gada 27.februāra Saistošie noteikumi Nr.4. 

"Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība", 

2017.gada 26.oktobrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.8 "Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Dobeles novadā", 2017.gada 26.oktobrī Saistošie noteikumi Nr.9 “Par pabalstu 

krīzes situācijā Dobele novadā” un 2015.gada  26.novembra Saistošie noteikumi Nr.12 “Par 

pašvaldības pabalstiem”. 

Dienests organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Dobeles 

novada iedzīvotājiem.  

7.4.1.tabula 

Pakalpojumu saņēmēju skaits (2016-2018.) 

Sniegto pakalpojumu veidi 2016. 2017. 2018. 

Aprūpes mājās biroja pakalpojums 65 61 69 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija 

bērniem (ĢAC "Lejasstrazdi") 26 34 26 

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs (ĢAC 

"Lejasstrazdi") 
- 10 8 

Grupu dzīvokļu pakalpojums 19 21 19 

SPC Dienas centrs "Solis" 19 20 18 

SPC Dienas centrs "Stariņš" 189 186 169 

Atbalsta centrs ģimenēm ( droša vide) 15 16 19 

Valsts rehabilitācija bērniem no prettiesiskām darbībām 143 178 152 

bērni 122 156 131 

t.sk. Dobeles novada klienti 10 46 35 

pavadoņi 21 22 21 

t.sk. Dobeles novada klienti 1 9 7 

Asistenta pakalpojums 79 99 130 

Sociālā rehabilitācija atkarīgām personām no psihotropām vielām 1 - - 

t.sk.bērni 1 - - 

Personas, kuras pieprasījušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

institūcijā (MK not. Nr.279) 
298 182 122 

Ikdienā veicamo darbu un vides novērtējums (DEĀK) 123 128 95 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām 

pilngadīgām personām (MK not. Nr.790) 

 

1 

 

13 

 

16 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbības veicējiem (atbalsta 

grupas/individuāli) personu skaits (MK not. Nr. 790) 
3 15 10 

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā, bērnam, kurš cietis no 

prettiesiskām darbībām 
20 37 32 
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Ģimenes asistenta pakalpojums 3 18 18 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

pakalpojums (SAC) 
45 55 62 

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām 

personām 
3 - - 

Patversmes pakalpojums 3 1 - 

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

Sociālā darba pakalpojums (personu skaits) 1203 1358 1750 

Psihologa pakalpojums (individuālās konsultācijas) 113 84 246 

Higiēnas pakalpojums 194 188 183 

Izdalīti tehniskie palīglīdzekļi(noma) 83 58 45 

 

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. 2018.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņēma 62 personas un  lēmumus  par ievietošanu 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā tika pieņemti 19 

personām. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu 

pilngadīgām personām nodrošināja četri pakalpojuma sniedzēji: Tērvetes novada pašvaldības 

SAC "Tērvete", Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts, Ozolnieku novada 

pašvaldības SAC "Zemgale" un Brocēnu novada pašvaldības SAC "Atpūtas". 

2018.gadā vienam bērnam tika nodrošināta ilgstoša sociāla aprūpe un sociālā 

rehabilitācija VSAC "Rīga" un  vienam bērnam ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija Latvijas SOS Bērnu ciematā "Valmiera". 

Dienests  veic sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām 

pilngadīgām personām dzīvesvietā vai institūcijā. 2018.gadā pakalpojumu, kā vardarbībā 

cietušās personas saņēma 16, bet vardarbību veikušas - 10 personas, kā arī sociālo 

rehabilitāciju no prettiesiskām darbībām dzīvesvietā saņēmuši 32 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. Ir notikušas 

izglītojošo grupu nodarbības bērnu vecākiem programmās "Jauno māmiņu grupa", "Ceļvedis 

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

2018.gadā Dienests nodrošināja Valsts finansētos asistenta pakalpojumus 130 

personām. 18 ģimenes, kurās vecākiem nav nepieciešamās prasmes sadzīves vadīšanā, bērnu 

aprūpes veikšanā un uzraudzībā tika nodrošināts sociālās rehabilitācijas (ģimenes asistenta) 

pakalpojums. 

Dobeles novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas 

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

 deinstitucionalizācija, 

 sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie 

pakalpojumi, 

 efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība. 

2018.gadā projekta ietvaros sociālos pakalpojumus no 20 izvērtētajām pilngadīgām 

personām, saņēma 12, no tiem 1 persona Grupu dzīvokļu pakalpojumu, 5 personas 

"Specializētās darbnīcas", 12 personas piedalījās grupu nodarbībās un no 24 izvērtētajiem 

bērniem 14 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināti sekojoši pakalpojumi: 
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 masāžas – 3 bērniem, 

 fizioterapija  - 3 bērniem, 

 mūzikas terapija – 4 bērniem, 

 tera swit geosistem – 1 bērnam, 

 ergoterapija – 2 bērniem, 

 sociālā aprūpe – 6 bērniem, kā arī 7 bērnu vecākiem nodrošināts fizioterapijas 

pakalpojums. 

Pārskata gadā Dienests veica novērtējumu dzīvesvietā: 

 95 personām, kurām tiek piešķirta invaliditātes grupa (DEĀK) ikdienā veicamo darbu 

un vides novērtējums;  

 122 personām, kuras pieprasījušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.  

Pārskata gadā sociālo palīdzību saņēma 488 ģimenes ar 812 personām, t.sk. 

o 234 nepilngadīgas personas, 

o 578 pilngadīgas personas: 

- 212 pensijas vecuma personas, 

- 101 pilngadīga persona ar invaliditāti, 

- 169 darbspējas vecuma nestrādājošas personas, 

- 73 darbspējas vecuma strādājošas personas, 

- 28 personas esošas bērna kopšanas atvaļinājumā.  

No sociālās palīdzības saņēmēju skaita 459 ir trūcīgas personas un 263 

maznodrošinātas personas, no tām 83 personas iesaistījās darba un sociālo prasmju 

saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. 

7.4.2.tabula 

Sociālo pabalstu saņēmušo personu skaits (2016.-2018.) 

Pabalsta veids 2016.g. 2017.g. 2018.g. 

GMI līmeņa nodrošināšanai 251 262 170 

Dzīvokļu pabalsts 904 855 695 

Skolēnu ēdināšanai 72 47 29 

Vecāku līdzdalības maksājuma segšanai PII 46 27 16 

Veselības pabalsts 303 278 252 

Pabalsts apģērbam 220 211 176 

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un 

pabalsts audžuģimenēm 29 32 19 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 124 240 69 

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 

aizbildnībā un audžuģimenē esošiem bērniem 0 0 60 

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 0 0 165 

KOPĀ 1021 1018 812 

2018.gadā sociālo palīdzību saņēma 812 personas, kas ir par 206 mazāk kā 

2017.gadā. Sociālās palīdzības saņēmēju skaits ir samazinājies visos pabalsta veidos, taču 

nemainīgi lielākais palicis Dzīvokļu pabalsta saņēmēju skaits. 2018.gadā ir klāt nākuši 

pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai aizbildnībā un audžuģimenē esošiem bērniem un 

pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. 

 

 

 



Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats  

50 

 

7.4.3.tabula 

Dobeles novada Sociālā dienesta izmaksātie pabalsti, EUR (2016.-2018.) 

Pabalsta veids 2016.g. 2017.g. 2018.g. 

GMI līmeņa nodrošināšanai 59 899 56 102 39 830 

Dzīvokļu pabalsts 95 126 97 259 73 940 

Skolēnu ēdināšanai 7 224 2 345 1 899 

Vecāku līdzdalības maksājumu segšanai PII 3 156 1 611 1 927 

Veselības pabalsts 14 177 14 689 13 254 

Pabalsts apģērbam 9 036 8 778 7 350 

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un 

pabalsts audžuģimenēm 29 163 30 313 12 703 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 13 115 32 998 14 495 

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 

aizbildnībā un audžuģimenē esošiem bērniem 0 0 9 300 

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 0 0 23 545 

KOPĀ 230 896 244 095 203 033 

2018.gadā pabalstos izmaksāti līdzekļi 203 033 EUR apmērā, kas ir par 41 062 EUR 

mazāk nekā 2017.gadā. No visiem pabalstu veidiem izmaksāto līdzekļu apjoms, salīdzinot ar 

2017.gadu, ir samazinājies. 

 

Sociālo pakalpojumu centrs 

Sociālo pakalpojuma centrā sniedz 3 sociālos pakalpojumus: 

1. dienas centrā “Stariņš”, sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pirmpensijas un 

pensijas vecuma personām;  

2. dienas centrā "Solis" - jauniešiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem vecumā no 16 gadiem; 

3. atbalsta centrā ģimenēm sniedz pakalpojumu - sociālo rehabilitāciju bērniem un 

pilngadīgām personām, kuras cietušas no prettiesiskām darbībām, kā arī palīdzība un 

atbalsts krīzes situācijās nonākušām personām. 

 

Dienas centrs "Stariņš" sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pirmspensijas un 

pensijas vecuma personām. 2018.gadā dienas centru apmeklēja 169 klienti. 

189 186 169

2016. 2017. 2018.

 
7.4.1.att. Dienas centra "Stariņš" klientu skaita dinamika (2016.-2018.) 

 

Centrā tiek nodrošināti higiēnas pakalpojumi. Pārskata gadā pakalpojumu saņēmuši 

183 klienti.  
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194

188

183

2016. 2017. 2018.

 
7.4.2.att. Higiēnas pakalpojumu saņēmušo klientu skaita dinamika (2016.-2018.) 

 

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

traucējumiem vecumā no 16 gadiem. 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. 2018.gadā centru apmeklēja 18 klienti, kuru vidējais vecums ir 30 gadi. 

19

20

18

2016. 2017. 2018.

 
7.4.3.att. Dienas centra "Solis" klientu skaita dinamika (2016.-2018.) 

  
Atbalsta centrā ģimenēm tiek sniegti sekojoši pakalpojumi: 

• sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām (152 klientiem 

par valsts budžeta līdzekļiem, no tiem 35 bērniem Dobeles novada un 7 viņu 

pavadošajām personām); 

• palīdzība un atbalsts krīzes situācijās nonākušām personām (19 klientiem no Dobeles 

novada un 5 klientiem no citām pašvaldībām); 

• sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām, pieaugušām personām (12 klientiem par 

valsts budžeta līdzekļiem, kopā ar mātēm šajā laikā uzturējās 6 mazgadīgi bērni. No 

Dobeles novada pakalpojumu saņēma 4 klientes ar 2 bērniem); 

• darbam ar grupām, izglītojošā apmācībā kopā piedalījās 8 personas no Dobeles 

novada. Apmācību programmā Jaunajām māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam, 

grupa organizēta vecākiem bērnu attīstības vajadzību izzināšanai un aprūpes prasmju 

uzlabošanai. 
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7.4.4.att. Atbalsta centra ģimenēm klientu skaita dinamika (2016.-2018.) 

 

Ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" 

Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi" ir Dobeles novada Sociālā dienesta 

struktūrvienība. Centrs ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, tajā uzņem bērnus un jauniešus no 2 

līdz 18 gadu vecumam. ĢAC "Lejasstrazdi" pieejams īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums bērnam vai ģimenei ar bērniem. 2018.gadā šādu pakalpojumu 

saņēma 8 personas. 

Pateicoties ĢAC "Lejasstrazdi" ilggadējiem atbalstītājiem, bērniem tika dota iespēja 

piedalīties projektos, apmeklēt kultūras pasākumus, iepazīties ar Latvijā slaveniem 

cilvēkiem. Turpināta sadarbību ar Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskās 

baznīcas draudzi. Bērni ir ieguvuši sev atbalsta personas, ir iepazinušies ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem un viņu ikdienas darba pienākumiem. Iegūti jauni draugi – motosportisti, ar kuru 

atbalstu uzstādīti futbola vārtiem un iegūts dators jaunākā vecuma grupai.  

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

– mācījās plānot savus izdevumus, sastādīt ēdienkarti un gatavot, uzkopa savas telpas. 

Īstenojot plānu par ģimeniska modeļa ieviešanu ilgstošās sociālās aprūpēs un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās, ēst gatavošanā brīvdienās iesaistīti arī jaunāka vecuma bērni.  

Bērniem tika nodrošināta iespēja integrēties sabiedrībā, kopīgi dodoties izbraukumu 

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

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

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

Ziemassvētkus, Lieldienas un atzīmēt valsts svētkus.  

2018.gadā ĢAC "Lejasstrazdi" teritorijā tika uzstādīta jauna vingrošanas iekārta. 

No ĢAC "Lejasstrazdi" ģimenēs atgriezts 1, aizbildnībā nodots 1 un patstāvīgu 

dzīvi uzsākuši 5 bērni.  

 
7.4.5.att. Bērnu kustība ĢAC "Lejasstrazdi" (2016.-2018.) 
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Aprūpes mājās birojs 

Aprūpe mājās pakalpojumi pamatvajadzību nodrošināšanai tiek sniegti personām, 

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

palīdzību personiskās higiēnas nodrošināšanā, palīdz ikdienas mājas darbu veikšanā, 

nodrošina pavadoņa pakalpojumus apmeklējot ārstus speciālistus, sniedz palīdzību 

dokumentu kārtošanā. 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. 

 
7.4.6.att. Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmušo personu skaita izmaiņas (2016.-2018.) 

 

2018.gadā aprūpes mājās pakalpojumus saņēma 69 personas, t.sk., 19 vīrieši un 50 

sievietes. Ar Dienesta lēmumu pārskata gadā aprūpes mājās pakalpojums piešķirts 23 

personām. 

2018.gadā pakalpojums tika nodrošināts 23 personai ar invaliditāti, t.sk., divām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem, divām personām ar redzes invaliditāti un 46 

personām pensijas vecumā. Pakalpojums nodrošināts Dobeles pilsētā un novada lauku 

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

teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem. 

7.4.4.tabula 

Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmušo personu skaita sadalījums  
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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 

2018. 35 5 9 3 7 2 2 1 - 4 1 

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

35 personas dzīvo Dobeles pilsētā un 34 iedzīvotāji novada lauku teritorijā.  

Vientuļiem pensionāriem, invalīdiem un trūcīgām personām aprūpe mājās 

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

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

Dobeles novada domes lēmumu par maksas pakalpojumiem). 
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2018.gadā par aprūpi mājās pakalpojuma nodrošināšanu maksāja 23 klienti un 8 

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. 

2018.gadā pakalpojumu saņēmušas 19 personas - 2 sievietes un 17 vīrieši, jaunākā 

klienta vecums – 23 gadi, vecākā - 64 gadi. Divas personas tika nogādātas uz pansionātu, uz 

VSAC "Lielbērze" un Brocēnu pašvaldības pansionātu "Atpūtas". 

  
7.4.7.att. Grupu dzīvokļu klientu skaita izmaiņas ) 

 

Par pakalpojumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, maksājušas 10 personas, 

ieņēmumi 2018.gadā sastādīja 16 216,08 EUR, tai skaitā Grupu dzīvokļu pakalpojumu, 

apmaksātu no citas pašvaldības, saņēmušas 3 personas, ieņēmumi 11 077,00 EUR. 

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. 

2018.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistījās 3 personas, 

bezdarbnieka aktīvajā nodarbinātības pasākumā Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam - 2 

personas. Regulāra sadarbība notiek ar dienas centru "Solis" - 2 personas, Dobeles novada 

bērnu un jauniešu invalīdu biedrību "Laimiņa" - 6 personas, resursu centru "Zelda" - 4 

personas un ESF projektā "Atver sirdi Zemgalē" 2 personas apmeklēja grupu nodarbības. 

Sadarbojoties ar SIVA, 2018.gadā – 1 persona iestājās mācīties, lai iegūtu konditora 

palīga profesiju, 1 persona veica profesionālās piemērotības noteikšanas testu. 

7.5. Dobeles novada Pašvaldības policijas darbība 2018.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.  

2018.gadā Pašvaldības policijā strādāja 14 darbinieki: priekšnieks, priekšnieka 

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

7.5.1.tabula 

Dobeles pašvaldības policijas darba atskaite par 2018.gadu 

Nr. 

p.k.   
2017.gads 2018.gads 

1. Uzliktie naudas sodi, EUR 28 271 26 957 

2. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem  726 869 

2.1. 
LAPK 171. pants (Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu 

lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī) 
275 328 

2.2. LAPK 149. pants (Ceļu satiksmes noteikumu neievērošana) 43 17 

2.3. LAPK 149.10 pants (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) 142 185 

2.4. Domes saistošo noteikumu neievērošana 85 105 

2.5. 

LAPK 171.1 pants (Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu 

lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, 

ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais) 
18 24 

2.6. LAPK 42.1 pants (Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana) 4 13 

2.7. 
LAPK 175. pants (Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas iestādes 

darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai) 
1 0 

2.8. LAPK 173. pants (Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana) 4 3 

2.9. 
LAPK 186. pants (Dzīvošana bez personu apliecinoša dokumenta un 

dzīvesvietas nedeklarēšana) 
0 3 

2.10. LAPK 75. pants (Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana) 1 1 

2.11. LAPK 167. pants (Sīkais huligānisms) 37 34 

2.12. 
LAPK 106. pants (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un 

pārvadāšanas prasību pārkāpšana) 
12 29 

2.13. 
LAPK 172. pants (Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu 

lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim) 
3 5 

2.14 

LAPK 42.1 panta 4. daļa Par smēķēšanu, ja to izdarījis 

nepilngadīgais 
101 118 

3. 
Nogādātas personas VP par dažādiem LAPK pārkāpumiem un 

tiesas lēmumu nepildīšanu 
46 90 
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4. Rīkoti reidi 32 52 

4.1. 
Izteikti mutvārdu aizrādījumi par Saistošo noteikumu LAPK 

normu neievērošanu 
- 431 

4.2. Kārtības nodrošināšana avārijas situācijās 3 2 

4.3. Kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām 20 27 

4.4. 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumus, 

satiksmes slēgšana 
10 14 

4.5 Tirdzniecības atļauju pārbaude 7 8 

4.6. Kopā ar Valsts policiju un VUGD 6 9 

5. 
Nogādātas personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi 

pārvietoties (uz medicīnas iestādi vai dzīves vietā) 
216 267 

6. 
Pieņemti paskaidrojumi no nepilngadīgām personām par 

administratīvajiem  pārkāpumiem (nodoti NL Inspektoram) 
129 183 

7. Uzsākta administratīvā lietvedība 46 57 

8.  Saņemti iedzīvotāju iesniegumi, sūdzības 101 97 

9. Apkalpotie iedzīvotāju izsaukumi 1700 1574 

10. Nosūtīti dažāda veida pieprasījumi, paziņojumi - 1450 

2018.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. 

7.6. Dobeles novada Bāriņtiesas darbība 2018.gadā 

Dobeles novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Dobeles novada domes izveidota 

aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Dobeles novada administratīvajā teritorijā prioritāri 

nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvību. 

 Bāriņtiesā strādā bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece, piecas 

bāriņtiesas locekles, sekretāre un bāriņtiesas locekļa palīdze.  

2018.gadā bāriņtiesā notikusi 161 bāriņtiesas sēde, pieņemti 159 lēmumi, no tiem 14 

vienpersoniski lēmumi.  

Uz 2018.gada 31.decembri Bāriņtiesas lietvedībā ir 627 lietas, tai skaitā pārskata 

periodā tika ierosinātas 54 jaunas lietas. 

2018.gadā pieņemts 41 lēmums, ar kuriem 21 vecākam Bāriņtiesa pārtrauca 

aizgādības tiesības (10 mātēm un 11 tēviem), pārtraucot aizgādību pār 28 bērniem. No tiem 

par 23 bērniem tika pieņemts vienpersonisks lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu 

viņu vecākiem (aizbildņiem). Pēc aizgādības pārtraukšanas 26 bērniem bija nepieciešams 

nodrošināt ārpusģimenes aprūpi (tai skaitā 8 vienas ģimenes bērniem). Pārtrauktās 

aizgādības tiesības atjaunotas 5 vecākiem un 5 bērni atgriezās savu bioloģisko vecāku 

aizgādībā. 

2018. gadā tika pieņemti lēmumi par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu 29 

bērniem, no tiem lielākais skaits 13 ievietoti aizbildņa ģimenē, 5 bērni ievietoti 

audžuģimenē, 11 – institūcijā (t. sk. 7 vienas ģimenes bērni un 3 vienas ģimenes bērni). Viņu 

turpmākā dzīvesvieta bija gan mūsu novadā, gan ārpus tā. 

Uz 2018.gada 31.decembri 85 Dobeles novada bērni atradās ārpusģimenes aprūpē, no 

tiem 9 (10%) bērni audžuģimenēs, 26 (31%) bērni institūcijā, no tiem 2 bērni valsts 

sociālajā aprūpes centrā un 50 bērni jeb procentuāli lielākais skaits (59%) bērni atradās 

aizbildnībā. Pārskata periodā kopējais aizbildņu skaits ir 36, no kuriem 24 ir radinieki. Pēc 

citu bāriņtiesu lūguma ir vērtēta 1 personas atbilstība aizbildņa statusam. 

Bāriņtiesas pārraudzībā ir 2 Dobeles novada audžuģimenē ievietoti citu pašvaldību 

bērni. Uz 2018.gada 31.decembri Dobeles novadā ir 4 audžuģimenes.  
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2018.gadā ārpusģimenes aprūpe izbeigusies 16 bērniem sasniedzot pilngadību, 10 no 

tiem aizbildnībā, 5 institūcijā un 1 audžuģimenē ievietotam bērnam. 5 bērni atgriezušies savu 

vecāku aprūpē, jo vecākiem atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības. Par 5 bērniem 

bāriņtiesa lēmusi par atļaujas došanu uzturēties savu radinieku ģimenēs.  

Bāriņtiesa 2018.gadā 3 ģimenēm piešķīrusi viesģimenes statusu.  

2018.gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus, ka 3 bērnu adopcija ir bērnu interesēs, pēc 

ģimenes izpētes veikšanas 7 personas atzinusi par adoptētājiem.  

2018.gada 31.decembrī bāriņtiesas pārraudzībā bija 38 aktīvas lietas par bērna mantas 

pārraudzību. Pārskata gadā pieņemti 7 lēmumi par bērna mantas pārraudzību.  

Uz 2018.gada 31.decembri aktīva bija 41 lieta par aizgādņa iecelšanu personai ar 

ierobežotu rīcībspēju. 29 personas, kurām tiesa nodibinājusi aizgādnību dzīvo ģimenē, 12 

personas institūcijā. Pārskata periodā 3 personām iecelts aizgādnis, 1 personai divas reizes 

notikusi aizgādņa maiņa (4 lēmumi), savukārt 3 aizgādņiem noteikts pilnvaru apjoms jau 

esošās aizgādnības ietvaros, pamatojoties uz spriedumu par rīcībspējas pārskatīšanu, 1 

aizgādnis atlaists no pienākumu pildīšanas sakarā ar aizgādnībā esošās personas nāvi.  

Uz 2018.gada 31.decembri bāriņtiesā bija 3 lietas par aizgādņa iecelšanu 

mantojumam. Pārskata gadā pieņemti 3 lēmumi par aizgādību mantojumam. 

Bāriņtiesu likums atļauj Bāriņtiesai veikt notariālās darbības Dobeles novada pagastu 

teritorijās. Dobeles novada iedzīvotāji 2018.gadā ir saņēmuši 380 notariālas darbības. Par 

šīm darbībām pašvaldības budžetā ir iekasēta valsts nodeva 3232,31 euro apmērā.  

2018.gada 1.septembrī sadarbībā ar biedrību “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs 

"Saspraude" DJIVC aktivitāšu mājā "Zaļkalni" notika Audžuģimeņu un aizbildņu ģimeņu 

godināšanas un rotaļu laukuma atklāšanas pasākums. Pasākums notika projekta "Labvēlīgas 

vides veidošana Dobeles novada ģimenēm un bērniem" ietvaros ar Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

2018.gada 8.decembrī norisinājās otrais Pateicības dienas pasākums aizbildņu 

ģimenēm un audžuģimenēm. 

7.7. Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas darbība 2018.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. 

2018.gada populārākie vārdi zēniem Dobeles novadā – Roberts, Gustavs, Dāvis, 

Dāvids, Toms, meitenēm – Emīlija, Elīza, Evelīna, Sofija. 

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 2018.gadā 

ar naudas balvu - 100 euro un piemiņas veltēm sveica 6 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 133 politiski represētajām personām Dobeles 

novadā, 150 euro piešķiršanu novada simtgadniecei, kā arī par apbedīšanas pabalsta 
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piešķiršanu 27 nvoada iedzīvotāju apbedīšanai, kuriem nebija tiesību saņemt valsts noteikto 

pabalstu. 

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

pakāpeniski samazinājās miršanas reģistru skaits, taču pēdējo divu gadu laikā tas ir bijis ar 

pieaugošu tendenci un 2018.gadā sasniedza 259 miršanas reģistru gadījumus. 

Aplūkojot dzimšanas reģistru līkni, redzams, lielākais dzimšanas reģistru skaits ir 

bijis 2013.gadā (242), savukār zemākais 2014.gadā (179). 2018.gadā nodaļā ir veikti 203 

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

izmaiņām (-2). 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 2018.gadā starpība ir 

pieaugusi (miršanas reģistru par 56 vairāk nekā dzimšanas). 

2018.gadā nedaudz pieaudzis laulību reģistru skaits dzimtsarakstu nodaļā – 133 

reģistri (2017.gadā 129). 2018.gadā iespēju laulību reģistrēt novada baznīcās izmantoja 9 

pāri (2017.gadā 10 pāri, 2016.gadā 13 pāri).   

242

179
209 210 205 203

358

255

224 211
249

259

116 134 141 132 129 133

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g.

Dzimšanas reģistri Miršanas reģistri Laulības reģistri

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

skaits (2013. - 2018.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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7.7.2.att. Dzimšanas un miršanas reģistru skaits novada administratīvajās 

teritorijās 2018.gadā 

 

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

personas vārdu, uzvārdu un tautību, 2018.gadā šādu iespēju izmantoja 10 cilvēki (2017.gadā 

– 13). 

2018.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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Dobeles novada DOME 

1.pielikums. Novada pašvaldības pārvaldes shēma  
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2.pielikums. 2018.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti kultūras nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs "Bikstenieki" 

Etnogrāfisko sieviešu ņieburu izgatavošana vidējās 

paaudzes deju kolektīvam "Bikstenieki" 
550,00 

2. Latvijas Nacionālo karavīru 

biedrības Dobeles nodaļa 
Paaudžu sadarbība Latvijas vēstures skaidrošanā 450,00 

3. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Veltījums Latvijas simtgadei 336,00 

4. 

Biedrība BDK "Drellīši" 

Kreklu saktu un tautisko zeķu iegādāšanās Dobeles 

pilsētas kultūras nama bērnu deju kolektīvam 

"Drellīši" 1.-4.klašu vecuma grupai 

450,00 

5. 

Biedrība BDK "Drellīši" 

Etnogrāfisko sieviešu (Zemgale) kurpju izgatavošana 

Dobeles pilsētas kultūras nama bērnu deju 

kolektīvam "Drellīši" 5.-9. klašu vecuma grupas 

meitenēm 

550,00 

6. Annenieku attīstības biedrība Inventāra papildinājums Kaķenieku "kaķu mājai" 212,00 

7. "Gaismas koks", Dobeles 

novada kultūrizglītības 

biedrība 

Smel gara spēku latvju rakstu zīmēs! 600,00 

8. Dobeles kultūras biedrība Prezentācijas tērpi VPDK "Dzīpars" 600,00 

9. Selekcionāra Pētera Upīša 

biedrība 

Interaktīvo tehnoloģiju risinājumi Pētera Upīša 

piemiņas muzejā 
538,00 

10. Sieviešu klubs "Liepas" Baltā galdauta svētki Penkulē 106,00 

11. Dobeles vēstures biedrība Ceļojošā izstāde "Dobeles ielās" 200,00 

12. Dobeles vēstures biedrība Hildas Vīkas "Dobeles karalis" pirmpublicējums 600,00 

13. 
Biedrība "Auru mantojums" 

Auru pagasta pasākumi sabiedrības saliedēšanai un 

līdzdarbošanās veicināšanai 2018 
600,00 

14. Jauniešu izglītības un 

iniciatīvu centrs "Saspraude" 
Atbalsts Dobeles zēnu korim  600,00 

15. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība  
Lai skan arī turpmāk! 274,00 

16. 
Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs "Bikstenieki" 

Etnogrāfiskā Bikstu tautas tērpa prezentācija vidējās 

paaudzes deju kolektīva "Bikstenieki" 20 gadu 

jubilejas pasākumā 

600,00 

17. 

Jaunbērzes dāmu klubs 

"Noskaņa" 

"Dejosim, lai pašiem prieks!"  

Mēģinājumu tērpu iegāde JDK "MĀRA" 

dalībniekiem 

479,50 

18. Biedrība "Elise" Deju kopas "ExAkači" sievu aubes 600,00 

KOPĀ 8345,50 

2.uzsaukums 

1. Dobeles vēstures biedrība "Dobeles gadsimts". Kalendārs 2019.gadam 600,00 

2. 
Dobeles vēstures biedrība 

Dobeles Novadpētniecības muzejs rakstu krājums 

2018.gadam 

395,32 

3. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Laimiņas Veltījums Latvijai 600,00 

4. Selekcionāra Pētera Upīša 

biedrība 

Skatu torņa "Skatu laipa" būve Pētera Upīša dārzā  600,00 

5. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 

Ticēsim, cerēsim, kopā lūdzot izdzīvosim! 200,00 
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6. Dobeles Vācu kultūras 

biedrība 

Baltijas valstu vācu biedrību dziesmu svētki Šiluetē, 

Lietuvā 

300,00 

7. Biedrība Koris "Vizma" Papildinājums koncerttērpu žaketēm korim "Vizma" 420,00 

8. Biedrība "BDK Drellīši" Etnogrāfisko vīriešu (Zemgale) kurpju izgatavošana 

un lakatiņu iegāde Dobeles pilsētas kultūras nama 

bērnu deju kolektīvam "Drellīši" 5.-9. klašu vecuma 

grupas puišiem 

550,00 

KOPĀ 3665,32 

KOPĀ 2018.GADĀ 12 010,82 
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3.pielikums. 2018.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti sporta nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. 
Biedrība "Latvijas 

motosporta federācija" 

MX2 klases sportista Arnolda Sniķera nodrošinājums 

startam ADAC Master (Vācijas atklātais čempionāts) 

un Eiropas Čempionāta sacensībās 

950,00 

2. Dobeles invalīdu biedrība Tavasw kustības, uzvedības, vārdus – radi tikai tu pats! 200,00 

3. 
Latvijas Karatē federācija 

Viktorijas Rezajevas dalība Eiropas Karatē federācijas 

Čempionātā no 10.līdz 13.maijam Novi Sad, Serbijā 
500,00 

4. Biedrība "TANDEMSDH" TANDEMSDH 2018.gada sezona 660,00 

5. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Veselības veicināšanas pasākumi "Laimiņā" 2018 650,00 

6. Biedrība Sporta klubs 

"Dobeles atlēts" 

Eiropas čempionāts svarcelšanā junioriem U-20,U-23 

vecuma grupām  
500,00 

7. Biedrība "Tautas sporta 

bāze" 

Loka šaušanas sacensību "WA3D Dobele" 

organizēšana 2018 
650,00 

8. 
Biedrība "MX4 Dobele" 

"MX4 Dobele" komandas nodrošinājums Latvijas 

čempionāta sacensībām 2018.gada sezonā 
900,00 

9. 

Biedrība "Gold Barbell" 

Biedrības "Gold Barbell" 2018.gada mērķu 

sasniegšanai: brauciens uz  Eiropas čempionātu GPC 

versijā Francijā, pilsētā Nancy 

850,00 

10. TSK "Sprīdītis" Pasaules orientēšanās čempionātu sagaidot 650,00 

11. Latvijas Vieglatlētikas 

savienība 
Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 2018 1481,00 

12. Biedrība Dobeles šaha klubs Šaha kluba aprīkojuma uzlabošana 140,00 

13. 

Riteņbraukšanas sporta 

klubs "Tandēms" 

Riteņbraukšanas sporta kluba "Tandēms" sportistu 

gatavošanās 2018.gada Latvijas, Eiropas un Pasaules 

čempionātiem. Kluba komandas starts Latvijas 

čempionātā, lielākajos MTB sacensību seriālos un 

velomaratonos 

1000,00 

14. 
SK AQUATICS 

SK AQUATICS sportistu dalība 2018.gada vietēja un 

starptautiska mēroga triatlona sacensībās 
1000,00 

15. Biedrība "Sporta klubs Reir 

Dobele" 

Finansiāls atbalsts biedrības "Sporta klubs Reir 

Dobele" 2018.gada pirmā pusgada aktivitātēm 
1000,00 

16. 

Jaunatnes futbola centrs 

"Dobele" 

Atbalsts Latvijas jaunatnes futbola čempionāta  

2018.gadā U-14 vecuma grupas dalībai. Latvijas 

Zemgales-Kurzemes reģiona futbola 2.līgas pieaugušo 

JFC Dobeles komandu dalība 2018.gadā. Zemgales 

reģiona futbola čempionāta 2018.gadā dalība U-12, U-

11, U-10, U-9 

1300,00 

17. 
Biedrība IPPON 

Finansiāls atbalsts Dobeles novada karatistu dalībai 

Eiropas šokotan karatē čempionātā Polijā 
1000,00 

18. 
Latvijas Triatlona federācija 

Atbalsts Latvijas Triatlona izlases sportistiem dalībai 

Eiropas līmeņa sacensībās Dobeles novada sportistiem 
950,00 

19. Biedrība "Latvijas 

Zēģelētāju savienība" 

Dobelnieka Jāņa Lakstīgalas dalība augsta līmeņa 

paraburāšanā sacensībās Eiropā 
833,00 

20. Biedrība "Dobeles Prāta 

sporta klubs" 

Piedalīšanās 18.starptautiska'jā turnīrā "Polska gra" 

100- lauciņu dambretē Nidzicā (Polija) 
350,00 

21. 
Latvijas riteņbraukšanas 

federācija 

Dobeles novada sportistu Danielas Lietēnes, Kristiāna 

Kirila un Aivja Leimbauma gatavošanās un starts 

2018.gada Latvijas un Eiropas čempionātos 

1000,00 

22. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
Maini dzīvi, kusties vairāk! 300,00 

23. Šaušanas sporta klubs 

Dobele 

Dobeles šaušanas sporta kluba sportistu starts Latvijas 

izlases sastāvā Pasaules kausā Minhene (Vācija), 
1500,00 
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Pasaules junioru kausā Zuhl (Vācija), ISSF 52. 

Pasaules čempionātā Changwon (Koreja) 

  
KOPĀ 18 364,00 

    

2.uzsaukums 

1. Sporta klubs Reir "Dobele" Finansiāls atbalsts biedrības "Sporta klubs Reir 

Dobele" 2018. gada noslēdzošajām aktivitātēm 

650,00 

2. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Sporta svētki Dobelē personām ar īpašām vajadzībām 

un viņu draugiem 

300,00 

3. Biedrība "Gold Barbell" Pasaules čempionāts spēka trīscīņā GPC versijā 

Ungārijā (Egere) 

800,00 

4. Šaušanas sporta klubs 

Dobele 

Dobeles šaušanas sporta kluba sportistu starts Latvijas 

izlases sastāvā ISSF 52. Pasaules čempionātā 

Changwon (Koreja) 

1500,00 

5. Biedrība Sporta klubs 

"Dobeles Atlēts" 

a) Eiropas čempionāts svarcelšanā junioriem U-20,U-

23 vecuma grupās 

b) Dobeles atklātais čempionāts svarcelšanā 

800,00 

6. Biedrība "Basketbola klubs 

Dobele" 

Atbalsts Dobeles novada sieviešu basketbola komandai 480,00 

7. Biedrība MX4 Dobele Arnolda Sniķera nodrošinājums dalībai EIROPAS 

NĀCIJU KAUSA sacensībās LATVIJAS IZLASES 

sastāvā Polijā un Eiropas čempionāta Beļģijas posmā 

500,00 

8. Biedrība "Tautas sporta 

bāze" 

Latvijas novadu komandu kausa sacensību 

organizēšana un Dobeles novada kausa izcīņa 

jauniešiem mx65 un mx85 klasēs 

720,00 

9. Biedrība IPPON Finansiāls atbalsts Dobeles novada bērnu un jauniešu 

karatē sacensību "Jaunbērzes kauss 2018" un "Dobeles 

kauss 2019" organizēšanai 

650,00 

10. Latvijas Vieglatlētikas 

savienība 

Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 2019 1417,50 

11. Riteņbraukšanas sporta 

klubs "Tandēms" 

Riteņbraukšanas sporta kluba "Tandēms" sportistu 

gatavošanās 2019.gada Latvijas, Eiropas un Pasaules 

čempionātiem. Kluba komandas starts Latvijas 

čempionātā, lielākajos MTB sacensību seriālos un 

velomaratonos 

400,00 

12. Latvijas riteņbraukšanas 

federācija 

Dobeles novada sportistu Danielas Leitānes, Ērika 

Toma Gavara gatavošanās un starts 2018.gada Pasaules 

čempionātā Insbrukā  

600,00 

13. Latvijas Dambretes 

federācija 

LR jaunatnes čempionātu uzvarētāju Valērijas 

Zarovskas, Ričarda Osīša un Gata Kļavas piedalīšanās 

pasaules jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē 

Gomeļā, Baltkrievijā 

540,00 

14. Biedrība "Dobeles prāta 

sporta klubs" 

Piedalīšanās 25. J.Kuļikauska starptautiskajā piemiņas 

turnīrā dambretē Viļņā 

250,00 

15. TANDEMSDH TandemsDH sezonas turpinājums 240,00 

16. SK AQUATICS SK AQUATICS sportistu atbalsts 2019.gada sezonai 350,00 

17. Latvijas Triatlona federācija Atbalsts Latvijas Triatlona izlases sportistiem dalībai 

(Dobeles novada sportistiem) treniņnometnēs 

450,00 

KOPĀ 10 647,50 

KOPĀ 2018.GADĀ 29 011,50 
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4.pielikums. 2018.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 "Piliens pa pilienam un skaties – spainis ir pilns" 600,00 

2. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
"Draudzība sākās pirms 45 gadiem" 600,00 

3. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

"Kopībā ir spēks" 600,00 

4. Biedrība "Lejasstrazdu Namiņš" "Vasara Francijā" 600,00 

5. "Dobeles Jauniešu dome" 

biedrība 
"Nāc un iesaisties, esi radošs un aktīvs!" 417,00 

6. Latvijas Nacionālo karavīru 

biedrības Dobeles nodaļa 

(LNKB) 

"Nacionālo karavīru sociālo un kultūras 

vajadzības nodrošināšanas pasākumi" 
600,00 

7. Jauniešu izglītības un iniciatīvu 

centrs "Saspraude" 
"Pirmās palīdzības sacensības  - 2018" 600,00 

8. Annenieku attīstības biedrība "Ceļotprieks" 461,50 

9. Bikstu pensionāru biedrība  "Prieks ceļot" 515,00 

10. Sieviešu klubs "Liepas" "Māksla dziedē" 440,00 

11. Zebrenes sieviešu biedrība 

"Dīva" 
"Mēs par veselīgu un aktīvu dzīves veidu" 590,00 

12. Annenieku evanģēliski luteriskā 

draudze 
"Atceramies un godinām" 600,00 

13. 

Biedrība „Elise” 

"Izglītojošas lekcijas par runas, domāšanas un 

loģikas attīstību vecākiem un loģikās domāšanas 

materiālu iegāde Krimūnu pagasta pirmsskolas 

vecuma bērniem" 

599,10 

 
 KOPĀ 7222,60 

2.uzsaukums 

1. Biedrība "Pīlādzis" "Deja un veselīgs dzīvesveids" 588,00 

2. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

"Darboties prieks 2018.gada nogalē" 600,00 

3. Dobeles invalīdu biedrība "Par maz gribēt, vajag darīt" 600,00 

4. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
"Senioru diena – Latvijas valsts simtgadē" 600,00 

5. 

Biedrība  „Elise” 

"Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem un 

pirmsskolas vecuma bērnu kustību koordinācijas 

attīstība, veicinot fiziskas aktivitātes un sportojot 

kopā ar bērniem"  

589,83 

6. Annenieku attīstības biedrība "Dobe Latvijas sitgadei!" 500,00 

7. Dobeles novada kultūrizglītības 

biedrība „Gaismas koks 

"Rakstīšanas terapijas nodarbības Dobeles 

novada Centrālajā bibliotēkā" 
600,00 

8. Latvijas Politiski represēto 

apvienības Dobeles nodaļa 

"Atbalsts Latvijas politiski represēto Dobeles 

novada nodaļas biedriem" 
600,00 

KOPĀ 4677,83 

KOPĀ 2018.GADĀ 11 900,43 
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5.pielikums Muzeja darbinieku pētnieciskie darbi un publikācijas 

Nr. 

p.k. 

Tēma Pētnieciskā darba veids, rezultāts Autors 

1. Ceļā uz Latvijas simtgadi. 

Dobeles novads 

Ceļojošā izstāde B.Orlova 

B.Ļipņicka 

2. Dobeles pilskalna un pils vēsture Zinātniski pētnieciskais darbs, pils 

ekspozīcija 

B.Orlova 

A.Tomašūns 

3. Hercogienes Elizabetes Magdalēnas 

personība un saistība ar Dobeli 

Zinātniski pētnieciskais darbs, pils 

ekspozīcija 

D.Blūma 

4. Dobeles pilskalna arheoloģiskās izpētes 

vēsture un rezultāti 

Pils ekspozīcija B.Orlova 

A.Tomašūns 

5. Ārstniecisko augu pielietošanas vēsture 

no 17.gs. līdz mūsdienām 

Zinātniski pētnieciskais darbs, 

muzeja pedagoģiskā programma 

D.Blūma 

6. Kalendārs 2019.gadam Kalendārs B.Orlova 

B.Ļipņicka 

I.Gudiņa 

7. Dobeles pils Livonijas ordeņa pakļautībā Raksts avīzē B.Orlova 

8. Dobeles vēsture 1918-2018 Rakstu cikls avīzē (publikācija katru 

mēnesi) 

B.Orlova 

9. Krājumu izstāde "Dobeles gadsimts" Krājumu izstāde B.Orlova 

B.Ļipņicka 

I.Gudiņa 

10. Izstāde "Dabas un ziedu motīvs muzeja 

krājumā" 

Krājumu izstāde I.Gudiņa 

11. Projekts "Hildas Vīkas romāna "Dobeles 

karalis" pirmpublicējums". Krājuma 

manuskripta izpēte 

Grāmata B.Ļipņicka 

I.Gudiņa 

12. Ornamenti Dobeles pils krāsns podiņu 

kolekcijā 

Izstāde B.Orlova 

13. Muzeja krājuma gleznu kolekcija Izstāde 2019.gadā I.Gudiņa 

14. Dobeles slimnīcas vēsture Raksts mājas lapā B.Orlova 

 

Nr. 

p.k.  

Autors Publikācijas nosaukums Izdevums, kurā publicēts 

1. B.Orlova Pirms simts gadiem Dobelē Laikraksts "Zemgale" 26.01.2018., 5.lpp.  

2. B.Orlova Solis pirms simtgades lēmuma Laikraksts "Zemgale" 23.02.2018., 5.lpp. 

3. B.Orlova Dobele pasaules pārmaiņu virpulī Laikraksts "Zemgale" 23.03.2018., 5.,8.lpp. 

4. B.Orlova Jaunas dzīves sākums Laikraksts "Zemgale" 27.04.2018., 5.lpp. 

5. B.Orlova Dobeles "zelta laiki" Laikraksts "Zemgale" 24.05.2018., 5.-6.lpp. 

6. B.Orlova Varas maiņas laiks Dobelē. 

1940.-1950.gads 

Laikraksts "Zemgale" 29.06.2018., 5.lpp. 

Laikraksts "Zemgale" 06.07.2018., 4.lpp. 

7. B.Orlova Dobele-soli pa solim tuvinoties 

mūsdienām 

Laikraksts "Zemgale" 27.07.2018., 5.-6.lpp. 

8. B.Orlova Sešdesmito gadu ieguldījums 

jaušams arī mūsdienās 

Laikraksts "Zemgale" 31.08.2018., 5.,8.lpp. 

9. B.Orlova Dobele-septiņdesmitie Laikraksts "Zemgale" 28.09.2018., 5.,8.lpp. 

10. B.Orlova Atmodas laiks Dobelē Laikraksts "Zemgale" 25.10.2018., 5.lpp. 

11. B.Orlova Vai toreiz Dobele tiešām bija jau 

uzcelta? 

Laikraksts "Zemgale" 30.11.2018., 5.-6.lpp. 

12. B.Orlova Pavisam nesen, šķiet, vēl tikai vakar Laikraksts "Zemgale" 27.12.2018., 5.lpp. 

13. B.Orlova Kas biedējis Dobelniekus? Ticība Referāts, nolasīts Valmierā, 1.Latvijas 
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pārdabiskajam Dobeles apkārtnē 

14.-20.gs. 

lokālās vēstures un navadpētniecības 

lasījumos 

14. B.Orlova Dobeles pils 18.-20.gs. attēlos un 

fotogrāfijās 

Dobeles muzeja raksti. 2018. Digitāls 

izdevums 

http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas  

15. B.Orlova Rotājumi Dobeles 

Novadpētniecības muzeja krāsns 

podiņu kolekcijā 

Dobeles muzeja raksti. 2018. Digitāls 

izdevums 

http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas 

16. B.Orlova Augusta Bīlenšteina autobiogrāfija 

"Kāda laimīga dzīve" 

Dobeles muzeja raksti. 2018. Digitāls 

izdevums 

http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas  

17. B.Orlova Dobeles muzeja raksti. 2018. 

Digitāls izdevums 

http://www.dobele.lv/publikacijas  

Pieejams digitāli:  

http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas 

 

 

http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas
http://www.dobele.lv/publikacijas
http://www.dobele.lv/publikacijas
http://www.dobele.lv/publikacijas
http://www.dobele.lv/publikacijas
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6.pielikums. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 

Uz gada beigām ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases summa sastāda 19 961 955 

euro, kas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, palielinājušies par 12 486 575 euro un 

aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases 1 528 337 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu palielinājusies par 380 023 euro.  

Veidlapā 9-1 uzrādītas SIA “Latvijas mobilais telefons” finanšu nomaksas saistības par 

iekārtu izpirkšanu( izmaiņas kas nav darījumi) EUR 5 278– ilgtermiņa daļa EUR 768 un 

īstermiņa daļa EUR 4 510. 
 

Aizņēmuma mērķis 

Atlikums 

 uz gada 

sākumu 

Saņemts 

2018.g. 

Atmaksāts 

2018.g. 

Citas 

izmaiņas 

Atlikums 

 uz gada 

beigām 

Krimūnu pamatskolas remonts 62 149  -6 215  55 934 

Transportlīdzekļu iegāde 23 179  -25 009 1 830 0 

Ēkas rekonstrukcija Dobeles rajona Centrālās 

bibliotēkas iekārtošanai, Sporta skolas telpu 

renovācija 

67 665  -45 116  22 549 

"Izglītības iestāžu energoefektivitātes 

paaugstināšana Dobeles novadā"  

139 122   -61 820  77 302 

"PII "Spodrība" rekonstrukcija Upes ielā 14" 224 400  -99 732  124 668 

"Vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukcija" 181 292  -80 574  100 718 

"Jaunbērzes pagasta Mežinieku pamatskolas 

sporta zāles-piebūves celtniecība" 

68 305  -15 185  53 120 

"Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā" 376 431  -26 414  350 017 

 Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte rekonstrukcija 657 830  -154 786  503 044 

Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte rekonstrukcija-1 184 264  -40 950  143 314 

"Dobeles 2.vidusskolas telpu 

renovācija,pielāgojot profesionālās izglītības 

vajadzībām" 

99 147  -18 031  81 116 

 "Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas 

teritorijā" īstenošanai 

231 372  -51 416  179 956 

"Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā"  47 985  -9 140  38 845 

"Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē 

un Ziemeļlietuvā"  

78 106  -14 206  63 900 

"Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas 

apsaimniekošana Lielupes baseina vides 

kvalitātes uzlabošanai" 

146 074  -9 135  136 939 

Zaļās ielas asfalta seguma atjaunošana Dobelē 63 853  -9 824  54 029 

Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā II 

kārta 

1 496 073  -90 671  1 405 402 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā I kārta 640 275  -38 805  601 470 

Dobeles sākumskolas ēkas renovācija 136 882  -20 279  116 603 

Meža prospekta Dobelē rekonstrukcija 168 380  -10 205  158 175 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā autotransporta iegāde 

81 309  -27 103  54 206 

Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes 

uzlabošana 

645 771  -37 436  608 335 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā I kārta 399 762  -48 456  351 306 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā autotransporta iegāde 

36 288  -9 072  27 216 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

Naudītes skolā 

102 712  -5 552  97 160 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

Dobeles novada PII „Zvaniņš” 

42 402  -2 292  40 110 

Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 92 550  -12 340  80 210 
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modernizācija Dobeles novadā 

Bikstu pamatskolas ēkas jumta nomaiņa 76 440  -8 736  67 704 

Sporta zāles ēkas pārbūve Bikstu pagastā 56 735  -6 484  50 251 

Ceļa seguma atjaunošana ceļa posmos Noras –

Cīrulīši, šosejas Noras, Rīti-Gaidas Penkules 

pagastā, Dobeles novadā 

50 743  -18 452  32 291 

Ceļa Druvas –Saulstari Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā pārbūve 

54 530  -6 232  48 298 

Dobeles novada Pirmsskolas iestāžu 

remontdarbi 

265 629  -27 244  238 385 

Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā 140 040  -15 560  124 480 

Dobeles novada izglītības iestāžu investīciju 

projektu īstenošanai 

286 767  -29 412  257 355 

Kvalitatīvu kultūras pasākumu nodrošināšana 

Dobeles novada Krimūnu pagasta iedzīvotājiem 

79 230  -15 846  63 384 

Remontdarbi PII Zvaniņš 223 295  -16 309  206 986 

Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs Jaunbērzes un Zebrenes pagastos. 

71 057  -71 057  0 

Annenieku pagasta Kaķenieku ciema kopienas 

centra ēkas atjaunošana 

36 864  -24 576  12 288 

Dobeles novada Penkules pamatskolas 

remontdarbi 

220 340  -10 715  209 625 

Dienesta viesnīcas būvniecība Dobeles novada 

izglītības iestāžu vajadzībām 

591 625 1 973 771   2 565 396 

Publiskās infrastruktūras uzlabošana 

veicināšanai Dobeles pilsētā 

 974 752   974 752 

Autoceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai  3 911 391   3 911 391 

Dobeles pilsētas kultūras nama rekonstrukcija  2 198 896   2 198 896 

Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās 

apbūves teritorijas revitalizacija 2. posms 

 893 712   893 712 

Publisko teritoriju ar vides problēmām 

atjaunošana, uzturēšana un attīstība 

 1 442 656   1 442 656 

Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

uzlabošana Vidusbaltijas reģionā 

 106 093   106 093 

Investīcijas Dobeles novada izglītības iestādēs  676 355   676 355 

Dobeles pilsētās degradētas rūpnieciskās 

apbūves teritorijas revitalizācija 1.posms 

 607 380   607 380 

Katoļu-Bīlensteina ielu izbūve Dobeles pilsētā  920 266   920 266 

Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma 

piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā 

 179 597   179 597 

Skolas ielas pārbūve Dobeles pilsētā  177 107   177 107 

Mobilo telefonu iegāde 4 024  -4 550 5 804 5 278 

Kopā pamatsumma 8 650 897 14 061 976 -1 224 937 7 634 21 495 570 

 

Aizdevuma procenti saskaņā ar Valsts kases noteiktajām likmēm līguma slēgšanas 

brīdī tiek uzskaitīti tekošā gada izdevumos.  
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7.pielikums. Lēmums par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata 

apstiprināšanu 
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8.pielikums. Neatkarīga revidenta ziņojums 

 

 
  

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks                                                          Nr.152  

  

Dobeles novada pašvaldībai  

  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu  

Esam veikuši Dobeles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2018. gada pārskatā ietvertā 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:  

• 2018. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli - Ministru 

kabineta 2013.  

gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” minētās veidlapas 

(turpmāk – veidlapa)  

Nr.1 "Bilance",  

• 2018. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – 

veidlapa Nr.4-3,   

• Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – 

veidlapa Nr.4-1,  

• Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,  

• Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013. gada 

15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, 

kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir 

kapitāldaļu turētājs, nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Dobeles novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2018.gada 31. decembrī un par tās 

konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 

2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. Atzinuma pamatojums Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu 

likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu revīzijām 

piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk - ISSAI). Mūsu 

pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta 

atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 

padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk - SGĒSP kodekss) prasībām un 

Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai 

konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un 
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Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 

prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 

mūsu atzinumam.  

Ziņošana par citu informāciju  

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 

atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO. 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu 

informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu 

ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.   

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju 

un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata 

informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida 

būtiskas neatbilstības.  

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību 

un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir 

ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.  

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām  

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai 

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:  

• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, 

sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un  

 
00000460200_ATZI_170419_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Dobeles novada pašvaldībai  

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu 

pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu 

uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu 

pārskatu  Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda 

saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu 

pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.   

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 

turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības 

likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības 

likvidācija vai darbības izbeigšana.  

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā 

finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu 

pārskata revīziju   

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā 

nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā 
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izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas 

veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var 

rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās 

katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties 

uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.  

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 

spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:  

• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai 

kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 

mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 

mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, 

ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu 

viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās 

kontroles pārkāpumus;  

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 

Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;  izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību 

un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;  izdarām 

secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz 

iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem 

vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs 

secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā 

sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam 

modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz 

revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu 

darbību var pārtraukt;  

• izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto 

informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo 

pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus;  

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā 

iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs 

esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā 

atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 

informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 

skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.  

  
SIA  „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”  
Licence Nr.30 valdes locekle atbildīgā zvērināta revidente                                                                                             

Sandra Vilcāne  
Sertifikāts Nr.30  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR   
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

Sandra Vilcāne, t. 29222562 

s.vilcane2@gmail.com  
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9.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 2018.gadu nav pieejami, tad tabulā Nr. 1 dati ir norādīti par 2017.gada 

periodu. 

Teritorijas attīstības rādītāji 
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Iedzīvotāju 

skaits gada 

sākumā 

2013. 23 532 22 557 22 173 21 688 21 324 - 2208 ≥ 23 532 

 

PMLP 

Dabiskais 

pieaugums1 
2012. -73 

-88 

(2014.) 

-37 

(2015.) 

- 42 

(2016.) 

- 67 

(2017.) 
+ 6 ≥ - 40 

 
CSP 

Demogrāfiskās 

slodzes 

līmenis2 

2013. 518 529 540 547 544 + 26 < 530 

 

PMLP 

Bezdarba 

līmenis (%) 2013. 10,1 

7,2 

(decem

brī) 

7,3 

(decem

brī)  

5,2 

(decem

brī) 

5,6 

(decem

brī 

- 4,5 < 9 

 

NVA 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi uz 1 

novada 

iedzīvotāju 

(EUR) 

2012. 830 1001 1036 1152 1546 + 394 > 882 

 

Pašvald

ības 

dati 

Teritorijas 

attīstības 

indekss3 

2011. 0,058 
-0,228 
(2014.) 

-0,081 

(2015.) 

- 0,042 

(2016.) 

-0,066 

(2017.) 
- 0,008 > 0,1 

 

VRAA 

                                                 
1 Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp noteiktā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu. 

2 Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz 1 000 

personām darbspējas vecumā. 

3 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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Tirgus sektora 

ekonomiski 

aktīvās 

statistikas 

vienības uz 

1000 

iedzīvotājiem 

2012. 53 
59 

(2014.) 
64 

(2015.) 

69 

(2016.) 

68 

(2017.) 
+ 15 60 

 

 

CSP 

Ilgtermiņa 

migrācijas 

saldo4 

2012. -229 
-252 

(2014.) 
-368 

(2015.) 

- 351 

(2016.) 

-245 

(2017.) 
- 16 ≥ 40 

 

CSP 

 

Novada iedzīvotāju skaits uz 2018.gada 1.janvāri bija 21 324. 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 2018.gadu dati uz 

ziņojuma sagatavošanas brīdi CSP mājas lapā nav pieejami, tādēļ dati ir par 2017.gadu. 

2017.gadā dzimušo skaits bija 232 un 299 mirušo skaits, līdz ar to dabiskā pieauguma rādītājs ir 

- 67, kas ir tikai nedaudz labāks nekā 2012.gadā (bāzes gadā) (- 73). Salīdzinot ar plānoto, 

2017.gadā rādītājs ir nedaudz uzlabojies, bet joprojām ir ar negatīvu virzību attiecībā pret 

plānoto. Savukārt, salīdzinot ar 2016.gadu, rādītājs ir pieaudzis. 

Aplūkojot datus par novada iedzīvotājiem pēc vecuma grupām, redzams, ka ir 

samazinājies iedzīvotāju skaits kopumā un arī visās trijās vecuma grupās. Vislielākais 

samazinājums par 2,86% ir bijis grupā "Iedzīvotāji pēc darbaspējas vecuma", par 1,48% ir 

samazinājies iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā un par 0,93% ir samazinājies iedzīvotājus 

skaits līdz darbaspējas vecumam. 

 

Novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma grupām 

Vecuma grupas 01.01.2015. 01.01.2016. 01.01.2017. 01.01.2018. 

Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam 3264 3211 3234 3204 

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā 14750 14398 14015 13808 

Iedzīvotāji pēc darbaspējas vecuma 4543 4564 4439 4312 

KOPĀ 22557 22173 21688 21324 

 

Demogrāfiskā slodzes rādītājs novadā pēc PMLP datiem, salīdzinot ar bāzes gadu, ir 

palielinājies. Pretēji plānotajam, rādītājam ir pieaugoša tendence. 

Bezdarba līmenis novadā salīdzinot 2018.gadu un 2013.gadu ir samazinājies un 

2018.gada beigās tas ir bijis 5,6%. Rādītājs par 0,4 procentpunktiem ir palielinājies 

salīdzinājumā ar 2017.gada attiecīgo periodu. Skatoties kopumā rādītājs uzraudzības periodā ir 

bijis ar pozitīvu tendenci. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 novada iedzīvotāju nemitīgi ar katru gadu 

palielinās un 2018.gadā sasniedza 1546 EUR. Salīdzinot ar 2012.gadu, pamatbudžeta ieņēmumi 

uz 1 novada iedzīvotāju ir pieauguši par 716 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 

                                                 
4 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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teritorijas attīstības indekss 2011.gadā bija 0,058 un novads ierindojās 39. rangā, savukārt pēc 

2017.gada datiem šis rādītājs ir negatīvs – 0,066 un novads pēc TAI ierindojas 38. rangā no 110.  

2017.gadā novadā uz 1000 iedzīvotājiem darbojās 68 ekonomiski aktīvās tirgus sektora 

statistikas vienības, kas ir par 15 vairāk kā 2012.gadā. Pēc CSP datiem 2017.gadā galvenās 

uzņēmējdarbības formas novadā ir pašnodarbinātās personas (545), komercsabiedrības (487) un 

zvejnieku un zemnieku saimniecības (190).  

Novadā ilgtermiņa migrācijas saldo rādītājs jau vairākus gadus pēc kārtas ir ar negatīvu 

skaitli. 2017.gadā, salīdzinot ar bāzes gadu tas ir palielinājies sasniedzis -245, savukārt, 

skatoties pret 2016.gadu, ir vērojams uzlabojums.  
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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.  

2018.gada nogalē, tika uzsākta Attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un 

investīciju plāna aktualizācija. Aktualizētie plāni apstiprināti 2019.gada 28.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 

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2018.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 / ↓ 21047 / ↓  

2. Dobeles pilsētā PMLP 2013. 10 771  10 348 /  ↓ 10 113 / ↓ 9868 / ↓ 9702 / ↓ 9575 / ↓  

3. Annenieku pagastā PMLP 2013. 1 035  967 /  ↓ 942 / ↓ 922 / ↓ 908 / ↓ 894 / ↓  

4. Auru pagastā PMLP 2013. 3 329  3 210 / ↓ 3 184 / ↓ 3127 / ↓ 3085 / ↓  3070 / ↓  

5. Bērzes pagastā PMLP 2013. 1 895  1 878 / ↓ 1 847 / ↓  1806 / ↓ 1774 / ↓ 1746 / ↓  

6. Bikstu pagastā PMLP 2013. 1 007  947  / ↓ 943 / ↓ 925 / ↓ 906 / ↓ 866 / ↓  

7. Dobeles pagastā PMLP 2013. 899  825  / ↓ 835 / ↑ 834 / ↓ 801 / ↓ 770 / ↓  

8. Jaunbērzes pagastā PMLP 2013. 1 082  1 034 / ↓ 1 015 / ↓ 978 / ↓ 952 / ↓ 929 / ↓  

9. Krimūnu pagastā PMLP 2013. 1 186  1 141 / ↓ 1 134 / ↓ 1122 / ↓ 1118 / ↓ 1129 / ↑  

10. Naudītes pagastā PMLP 2013. 783  761  / ↓ 753 / ↓ 738 / ↓ 748 / ↑ 738 / ↓  

11. Penkules pagastā PMLP 2013. 1 002  941  / ↓ 925 / ↓ 905 / ↓ 869 / ↓ 859 / ↓  

12. Zebrenes pagastā PMLP 2013. 543  505  / ↓ 482 / ↓ 463 / ↓ 461 / ↓ 471 / ↑  

13. Dzimšanas reģistru 

skaits 

Pašvaldība 2013. 242 179 / ↓ 209 / ↑ 210 / ↑ 205 / ↓ 203 / ↓  

14. Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi uz vienu 

iedzīvotāju 

VRAA 2013. 913 976 / ↑ 1001 / ↑ 1036 / ↑ 1152 / ↑ 1546 / ↑  

15. Novada mājaslapas 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 72 561 80 920 / ↑ 84 366 / ↑ 88 747 / ↑ 172 196 / ↑ 200 731 / ↑  

16. Izglītības iestāžu 

skaits 

Pašvaldība 2013. 26 25 / ↓ 24 / ↓ 24 / → 23 / ↓ 22 / ↓  

17. Izglītojamo skaits PII 

kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

877 842 / ↓ 

(01.09.2014.) 

843 / ↑ 

(01.09.2015.) 

861 / ↑ 

(01.09.2016.) 

917 / ↑ 1029 / ↑  

18. Izglītojamo skaits 

vispārējās izglītības 

iestādēs kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

2 436 2 401 / ↓ 2 388 / ↓ 2380 /↓  2400 / ↑ 2286 / ↓  
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19. Izglītojamo skaits 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs 

kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

752 766 / ↑ 761 / ↓ 765 / ↑ 707 / ↓ 695 / ↓  

20. Izglītojamo skaits 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

283 307 / ↑ 247 / ↓ 224 / ↓ 207 / ↓ 199 / ↓  

21. Izglītojamo skaits 

Pieaugušo izglītības 

un uzņēmējdarbības 

atbalsta centrā 

Pašvaldība 2013. 

 

1 390 1 000 / ↓ 1 096 / ↑ 739 / ↓ 1225 / ↑ 1538 / ↑  

22. Pieaugušo izglītības 

un uzņēmējdarbības 

atbalsta centrā veikto 

apmācību 

cilvēkstundu apjoms 

Pašvaldība 2013. 45 847 56 291 / ↑ 23 107 / ↓ 17 023 / ↓ 24 240 /↑  23 993 / ↓  

23. Tautas mākslas un 

amatierkolektīvu 

skaits kopā 

Pašvaldība 2013. 43 44 / ↑ 44 / → 44 / → 42 / ↓ 42 / →  

24. Novada bibliotēku 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 97 873 89 555 / ↓ 64 023 /↓  60 216 /↓ 59 418 / ↓ 58 297 / ↓  

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 / ↓ 

(par summu 

12 010,82) 

 

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) 

40 / ↓ 

(par summu  

29 011,50) 

 

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) 

21 / ↓ 

(par summu  

11 900,43) 

 

28. Sporta organizāciju 

skaits 

Pašvaldība 2013. 19 19 / → 20 / → 20 / → 21 / → 21 / →  
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29. Sociālo pabalstu 

saņēmušo personu 

skaits 

Pašvaldība 2013. 2 947 2 318 / ↓ 1 466 / ↓ 1021 / ↓ 1018 / ↓ 812 / ↓  

30. Sociālos pabalstos 

izmaksātie līdzekļi 

Pašvaldība 2013. 571 132 462 920 / ↓ 296 804 / ↓ 230 896 / ↓ 244 095 / ↑ 203 033 / ↓  

31. Maznodrošinātu 

personu skaits 

Pašvaldība 2013. 904 716 / ↓ 509 / ↓ 331 /↓  339 / ↑ 264 / ↓  

32. Trūcīgo personu 

skaits 

Pašvaldība 2013. 1 892 1 521 / ↓ 970 / ↓ 663 / ↓ 621 / ↓ 608 / ↓  

33. Aktīvo uzņēmumu 

skaits 

Lursoft 2013. 1 682 1 557 / ↓ 1 386 / ↓ 1 361 / ↓ 1325 / ↓ 1318 / ↓  

34. Iedzīvotāji 

darbaspējas vecumā 

PMLP 2013. 15 497 15 158 / ↓ 14 750 / ↓ 14 398 / ↓ 14 015 / ↓  13808 / ↓  

35. Strādājošo mēneša 

vidējā bruto darba 

samaksa sabiedriskajā 

sektorā 

CSP 2013. 625 665 / ↑ 714 / ↑ 735 / ↑ 776 / ↑ 828 / ↑  

36. Bezdarbnieku skaits 

(decembris) 

NVA 2013. 1273 1148 / ↓ 943 / ↓ 936 / ↓ 653 / ↑ 691 / ↑  

37. Bezdarba līmenis, % 

(decembris) 

NVA 2013. 9,2 8,5 / ↓ 7,2 / ↓ 7,3 / ↑ 5,2 / ↓ 5,6 / ↑  

38. Rekonstruēto 

autoceļu/ielu garums 

(km) 

Pašvaldība 2013. 3,58 2,4 / ↓ 1,742 / ↓  0,44 / ↓ 

 

2,75 / ↑ 21,065 / ↑  

39. Ceļu satiksmes 

negadījumu skaits 

CSDD 2013. 101 103 / ↑ 95 / ↓ 101 / ↑ 117 / ↑ 136 / ↑  

40. Tūrisma informācijas 

centra apmeklētāju 

skaits 

Pašvaldība 2013. 5 591 6 125 / ↑ 6 000 / ↓ 7 640 / ↑ 6 200 / ↓ 1 097 / ↓  

*- rādītāji par uzraudzības gadu tiek aizpildīti nākamā gada sākumā 

 



SECINĀJUMI 

Attīstības programmas uzraudzības uzdevums ir sekot pašvaldības darba atbilstībai 

izvirzītajām prioritātēm. 

Teritorijas attīstības un darbības rezultātu rādītāji tiek apkopoti piekto 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 6 gadu periodā, 

redzams, ka, pretēji plānotajam, tas gadu no gada samazinās (5 gados par 2485). Tikai divos 

novada pagastos, attiecībā pret iepriekšējo gadu, 5 gadu periodā ir bijis pavisam neliels 

iedzīvotāju skaita pieaugums – 2015.gadā Dobeles pagastā (+10 iedzīvotāji) un 2017.gadā 

Naudītes pagastā (+10 iedzīvotāji), 2018.gadā Krimūnu pagastā (+11) un Zebrenes pagastā 

(+10). Novadā, līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, būtiski samazinājies iedzīvotāju skaits 

darbaspējas vecumā.   

Ar negatīvu tendenci pret bāzes gadu jau vairākus gadus pēc kārtas ir tādi teritorijas 

attīstības rādītāji kā demogrāfiskās slodzes līmenis, teritorijas attīstības indekss un ilgtermiņa 

migrācijas saldo. 

Rādītājs dabiskais pieaugums 2018.gadā ir bijis ar pozitīvu tendenci pret bāzes gadu, 

taču vēl joprojām ir negatīvs pret sasniedzamo rezultātu 2020.gadā. 

Pārējie teritorijas attīstības rādītāji 2018.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 skaitu saglabāt vismaz bāzes gada līmenī. Taču, pretēji plānotajam, 

izglītojamo skaits samazinās gan vispārējās izglītības, gan profesionālās ievirzes, gan 

profesionālās izglītības iestādēs, vienīgi pirmsskolas izglītības iestādēs pēdējo 5 gadu periodā 

vērojams audzēkņu skaita palielinājums. 

Rādītājs, kur gadu no gada vērojams būtisks samazinājums ir "Novada bibliotēku 

apmeklējumu skaits". Tika prognozēts pieaugums, taču ir vērojams tikai samazinājums (6 gadu 

laikā par 40,44%). 

2018.gadā ir samazinājusies pašvaldības izsludināto projektu kultūras nozarē, sporta 

nozarē un sociāla un veselības jomā atbalstītā summa biedrībām un nodibinājumiem, kaut gan 

iedzīvotāju aktivitāte finansējuma piesaistē nav mazinājusies. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, atbilstoši plānotajam, ir samazinājies sociālo pabalstu 

saņēmušo personu skaits un sociālos pabalstos izmaksāto līdzekļu apjoms. 

Visu attīstības programmas uzraudzības periodu, pretēji plānotajam, ir samazinājies 

aktīvo uzņēmu skaits novadā. 2018.gadā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ir nedaudz 

palielinājušies bezdarba rādītāji, taču pret bāzes gadu ir vērojama pozitīva tendence. 

2018.gadā būtiski ir samazinājies tūrisma centra apmeklētāju skaits (-82,30% pret 

2017.gadu). Lielais samazinājums skaidrojams ar centra atrašanos pagaidu telpās pašvaldības 

ēkā, Brīvības ielā 15, kas brīvdienās ir slēgtas.  

Pārējiem pašvaldības darbības rezultātu rādītājiem ir vērojama pozitīva tendence 

attiecībā pret 2017.gadu. Vislielākais palielinājums ir rādītājam "Rekonstruēto autoceļu/ielu 

garums (km)". Rekonstruēto autoceļu/ielu garums pret bāzes gadu ir palielinājies gandrīz sešas 

reizes, jo tika īstenoti vairāki ceļu un ielu pārbūves projekti, kā arī pilsētā izbūvētas divas jaunas 

ielas. Darbi veikti gan īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, gan ieguldot 

pašvaldības līdzekļus. 

Vērtējot pašvaldības 2018.gadā īstenoto pasākumu atbilstību Attīstības programmā 

izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, secināms, ka pašvaldībā 2018.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.  
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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 

Regulāra sadarbība ar jauniešu domi, attīstīts brīvprātīgais darbs  

Sadarbība ar Jauniešu domi 

No 2015.gada Jaunatnes padome 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.  

•2018.gadā sadarbībā ar DJIVC tika organizēta Dobeles novada Jauniešu gada balva 

2018. Pasākums notika 16.martā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskolā (DAVV). 

•19.maijā DJIVC aktivitāšu mājā "Zaļkalni" jaunieši organizēja pludmales volejbola 

laukuma atklāšanas čempionātu.  

•2018.gada augustā DJD sadarbībā ar DJIVC organizēja nometni jauniešiem "Tent-

terentent 8".  

•2018.gadā DJD organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas semināru skolēnu 

pašpārvaldēm un par to darbību atbildīgajiem pedagogiem skolās. Seminārs notika 

8.,9. novembrī aktivitāšu mājā "Zaļkalni". Pasākuma dalībnieki devās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Tukuma jauniešu centru. Semināru organizēja DJD biedre 

Agija Sileniece un DJIVC jaunatnes lietu speciāliste Inita Neimane. 

•2018.gada 5.decembrī Pasaules Brīvprātīgo dienā tika organizēts Dobeles novada 

darba ar jaunatni forums "Mēs varam daudz, ja darām kopā", kur piedalījies novada 

aktīvie jaunieši, pašpārvalžu pārstāvji, DJD biedri, jaunatnes darbinieki un deputāti. 

Forumā tika apspriesti aktuālie jaunatnes politikas jautājumi Dobeles novadā un tika 

plānoti pasākumi jauniešiem 2019.gadam. Atbildīgie par forumu DJD biedre Agija 

Sileniece un DJIVC jaunatnes lietu speciāliste Inita Neimane.  

Katru nedēļu notiek DJD tikšanās, kurās piedalās jaunieši un DJIVC atbildīgie 

speciālisti, lai pārrunātu aktualitātes un plānotu apmācības. 2018.gadā DJD jaunieši ar 

DJIVC speciālistu atbalstu piedalījās 5 starptautiskajās apmaiņās. 

• "Play with life" Mugla, Turcija 13.-21.02.2018. 3 jauniešu līderi  

• "International summer camp", Joniškis, Lietuva 26.06.-01.07.2018. 2 jaunieši  

• "Young European Citizens Take Action (YECTA)" Voiron, Francija  04.07.-

11.07.2018. 6 jaunieši un 1 līderis,  

• "My choice is to be happy" Puente Genil, Spānija 30.07.- 08.08. 5 jaunieši un 1 

līderis  
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• "European Youth Week 2018" Herford, Vācija, 14. - 20.10.2018. 6 jaunieši un 1 

līderis  

Attīstīts brīvprātīgais darbs 

2017.gadā DJIVC noslēdza 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.  

2018.gada 5.decembrī, kas ir pasaules brīvprātīgo diena, Jauniešu forumā "Mēs varam 

daudz, ja darām kopā!" tika aktualizēta tēma jauniešu brīvprātīgais darbs vietējā un 

starptautiskajā līmenī. DJIVC karjeras konsultante Laine Sproģe aktualizēja 

informāciju par pilotprojektu un platformu www.brivpratigie.lv. Jaunatnes darbiniece 

Eva Leinerte aktualizēja informācijas par Eiropas brīvprātīgo darbu un programmu 

"Erasmus+". Savā ikdienas darbā gan DJD, gan DJIVC, gan biedrība "Saspraude" 

aktīvi iesaista brīvprātīgos jauniešus savos pasākumos un nometnēs. 

Izstrādāts nolikums un izveidots fonds Dobeles novada jauniešu atbalstam 

Pašvaldības finansējums Dobeles novada pašvaldības jauniešu  un bērnu vasaras 

nometņu projektu fondā 2018.gadā bija: 

 Jauniešu un jaunatnes biedrību programmā - 4700, 00 EUR.  

 Bērnu vasaras nometņu projektu programmā - 8000,00 EUR. 

2018.gadā tika iesniegti 11, bet atbalstīti 9 jauniešu iniciatīvu projekti par 4424,10 

EUR (viena projekta maksimālā summa 600,00 EUR), iesniegti 9 nometņu projekti un 

atbalstīti 7 nometņu projekti par 8240,00 EUR. 

U1 R1.2. Jauniešu integrācija 

darba tirgū 

2018 Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

NVA, PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 

Jaunieši, kuri nemācās un nestrādā, iesaistīti profesionālās un neformālās izglītības 

programmās 

DAVV realizēja jauniešu apmācību saskaņā ar NVA piedāvājumu un pasūtījumu. 

PIUAC sadarbībā ar NVA neformālo izglītību programmu apguvē iesaistīti jaunieši no 

dažādiem novada pagastiem un Auces, Tērvetes un Jelgavas novada. 

Uzlabota jauniešu izpratne par uzņēmējdarbību 

Ieviesta jauniešu izpratnes veicinoša programma (ārpus stundu aktivitāte) par 

uzņēmējdarbību "Uzņēmējdarbības pamati", kurā jaunieši apgūst praktiskās un 

http://www.brivpratigie.lv/
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teorētiskās zināšanas par biznesa idejas īstenošanu. 

U1 R1.3. Attīstīt funkcionālās 

sadarbības saites 

nodarbinātības 

jautājumos ar 

apkārtējiem 

novadiem un 

pilsētām 

2020 Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

NVA, PIUAC 

ES 

finansējums, 

pašvaldība 

Pilnveidota sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām saistībā ar bezdarba jautājumiem 

un darbaspēka nodrošināšanu (t.sk. cilvēku ar invaliditāti iesaisti darba tirgū) 

Sadarbībā ar NVA tika pilnveidota sadarbība ar novada pagastiem un Auces, Tērvetes 

un Jelgavas novadu neformālo izglītību programmu apguvē, kurā tika iesaistīti arī 

cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

PIUAC apmācību programmas pielāgotas darba tirgus pieprasījumam 

Sadarbībā ar VIAA tika izstrādātas jaunas mācību programmas atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam. Izstrādāto programmu realizācijā tikai iesaistīti strādājošie no Dobeles, 

Auces un Jelgavas novada. 

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 – četrās. 

Pašvaldības portālā regulāri tiek publicēta informācija par pašvaldības darbu un 

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

ierosinājumus un viedokli. 2018.gadā šī iespēja tika izmantota tikai 33 reizes. Mājas 

lapas unikālie apmeklējumi sasniedza 200 731 reizes. Vislielākā interese nemainīgi bija 

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

Mājas lapā sistemātiski tiek veikti atjauninājumi, uzlabota tās darbība 

U1 R1.5. Veicināt pašvaldības 

pārraudzībā neesošo 

pakalpojumu 

pieejamības un 

kvalitātes 

pilnveidošanos 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

administratīvā 

nodaļa 

Pašvaldība Nodrošināta regulāra sadarbība ar valsts un privāto pakalpojumu sniedzējiem, publiskās 

vietās, kā arī domes ēkās pieejams regulārs internets, tā kvalitāte teicama. 

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 

Veikta iedzīvotāju aptauja un nodrošinātas IT prasmju pilnveidošanas iespējas novadā 

dažāda vecuma grupām atbilstoši pieprasījumam 

Organizētas apmācības IT prasmju pilnveidei dažādām vecuma grupām, atbilstoši 

pieprasījumam (strādājošajiem, bezdarbniekiem un senioriem). Digitālā nedēļā 

ikvienam interesentam tika nodrošināta IT prasmju pilnveidošana. 

Sadarbībā ar uzņēmējiem nodrošināta nodarbināto personu apmācība un 

pārkvalifikācija, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam 

2018.gadā tika realizēts projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide", kura laikā izveidotas un realizētas 6 

programmas dažādās jomās. Kopā apmācītas 29 personas. 

Nodrošināta profesionālās kompetences pilnveide un neformālās izglītības apguve 
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sociālai atstumtībai pakļautajām personām 

PIUAC apmācībās tiek iesaistīti pirmspensijas vecuma cilvēki un cilvēki ar īpašām 

vajadzībām. 

Ikvienam interesentam pieejami karjeras konsultanta pakalpojumi 

Sniegtas vairāk kā 10 individuālas un grupu konsultācijas (sadarbībā ar NVA) par 

uzņēmējdarbības uzsākšanu, idejas attīstību, piemērotākās darbības formas izvēli utt. 

U2 R1.7. Veicināt 

mūžizglītības 

pieejamību novada 

lauku teritorijā, 

sadarbībā ar NVO 

veidot iniciatīvu 

grupas pagastos 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

Veiktas apmācības novada lauku teritorijā – Bērzes, Dobeles, Naudītes, Bikstu, 

Penkules un Krimūnu pagastā, kā arī veikta iedzīvotāju aptauja par vēlamajām 

mūžizglītības aktivitātēm nākotnē. 

U2 R1.8. Veikt novada 

izglītības iestāžu 

reorganizāciju 

2020 Izglītības 

pārvalde 

Pašvaldība Veikta Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas 2016.-

2020.gadam izstrāde 

Dobeles novada Izglītības pārvalde 2018.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. 

Saskaņā ar izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānu veikta pakāpeniska novada 

izglītība iestāžu reorganizācija 

31.07.2018 likvidēta Dobeles sākumskola (1.-4. klase), Dobeles Kristīgā pamatskola 

un Krimūnu sākumskola. 

01.08.2018. izveidota Dobeles sākumskola (1. -6. klase) un Dobeles novada PII 

"Ābolītis". 

U2 R1.9. Izvērtēt profesionālās 

izglītības programmu 

kvalitāti un atbilstību 

mūsdienu prasībām 

2017 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Veikts profesionālās izglītības programmu novērtējums, sagatavoti priekšlikumi 

konkurētspējas paaugstināšanai (t.sk. izvērtētas pašreizējās un ieviestas jaunas 

iespējas izglītoties profesionālās izglītības programmās jauniešiem ar invaliditāti) 

Pamatojoties uz IZM Noteikumiem "Profesionālo izglītības programmu izstrādes 

kārtība" veikti grozījumi mācību plānos, aktualizētas un licencētas sekojošas izglītības 

programmas: 

1 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli 

2. Viesnīcu pakalpojumi 

3. Ēdināšanas pakalpojumi 

4. Autotransports 
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5. Frizieru pakalpojumi 

Izstrādātas un licencētas 2 profesionālās izglītības programmas: 

1. Autotransports (kvalifikācija- automehāniķis) 

2. Ēdināšanas pakalpojumi (kvalifikācija- pavārs) 

Izstrādāta un iesniegta saskaņošanai izglītības programma Policijas darbs 

(kvalifikācija-valsts policijas jaunākais inspektors). 

Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa profesionālās izglītības jomā 

DAVV ir sadarbības partneri Zemgales Plānošanas reģiona projektā INTERREG 

EUROPE 2014-2020 programmā "Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, 

attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi" (E-COOL). 

Īstenoti karjeras izglītības atbalsta pasākumi 

No projektā īstenotajiem lielākajiem un novērtētākajiem pasākumiem 2018.gadā 

tika atzīti "Karjeras diena 2018", kurā piedalījās 380 novada 9., 11. un 12.klašu 

skolēni, "Es pats savas karjeras kalējs" 8.klašu skolēniem (165 dalībnieki), 

meistarklases "Ražots Dobelē" 7.klašu skolēniem (205 dalībnieki) un pasākums 

1.klašu skolēniem "Profesijas, kas sargā Tavu dzīvību" (172 dalībnieki). 

DAVV organizēta Karjeras diena, apvienojot to ar Karjeras dienu pasākumiem 

novadā, kas sniedz iespēju visu Dobeles novada un citu novadu skolu izglītojamajiem 

iepazīties plašāk ar karjeras iespējām DAVV. Karjeras dienas ietvaros organizētas 8 

dažādas meistarklases, kas dod iespēju skolēniem iepazīt interesējošo profesiju. 

Izstāžu "Riga food", "Riga comm 2018", "Baltic Beauty", "Auto-2018" ietvaros 

izglītojamie iepazinās ar novitātēm savā profesijā, vēroja konkursus un 

paraugdemonstrējumus specialitātēs. 

Rīkoti izglītojamo profesionālās meistarības konkursi 

1. un 2. kursam notika profesionālās meistarības konkurss ēdināšanas pakalpojumu 

specialitātē "Pavasari gaidot". 

2. un 3. kursa izglītojamie Saulainē piedalījās profesionālās meistarības konkursā 

"Datoriķis 2018". 

Ņemta dalība viesmīlības pakalpojumu  speciālistu konkursā. 

1. un 2. kursa izglītojamiem autotransporta specialitātē – konkurss Auto 2018.  

Notika profesionālās meistarības konkursi frizieru specialitātē: "Loku-cirtu-viļņu 

virpulis" 1. kursam, "Krāsu maģiskais spēks" 2. kursam. 

U2 R1.10. Pilnveidot vispārējās 

izglītības,  

profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības 

2016 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Veikts vispārējs vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

pieejamības un kvalitātes novērtējums, izstrādāti priekšlikumi piedāvājuma 

pilnveidošanai un pakalpojumu sniedzēju kapacitātes paaugstināšanai, pieaudzis 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu skaits, 
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kvalitāti un 

daudzveidību 

Dobeles novadā 

attīstīts atbalsta mehānisms interešu izglītības aktivitāšu nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti 

Izglītības pārvalde apmeklēja Sporta skolu, Mākslas skolu., Dobeles sākumskolu, 

Penkules pamatskolu, PII "Zvaniņš". Vizītes mērķi sniegt atbalstu, palīdzēt sakārtot 

iekšējos normatīvos aktus, vērot mācību stundas un nodarbības, lai novada izglītības 

iestādes un to vadītāji veiksmīgi sagatavotos akreditācijai un direktoru vērtēšanai 

NEVIS sistēmā. Minēto izglītības iestāžu darba kvalitāti atzinīgi novērtēja IKVD 

izveidotās komisijas, akreditējot uz 6 gadiem 

Katrā izglītības iestādē darbojas vairāki interešu izglītības pulciņi. 2018.gadā 

Dobeles novada izglītības iestādēs darbojās 127 interešu izglītības pulciņi dažādās 

jomās (mūzika, deja, vizuālā un lietišķā māksla, vide, sports un literārā jaunrade u.c.), 

kuros skolēni aktīvi darbojās kopā ar saviem pedagogiem, tā rezultātā piedalījās 

dažāda veida konkursos, skatēs un festivālos. 

Starptautiskajā bērnu zīmēšanas konkursā "LIDICE 2018", kura tēma bija "Ūdens", 

piedalījās 14 mūsu novada pulciņu dalībnieki, laureātu vidū bija Dobeles sākumskolas 

audzēkņi, Dobeles Mākslas skolas audzēkņi. Jauno mākslinieču darbi piedalījās 

izstādē Čehijā. 

Februārī un martā mūsu novada dziedošie ansambļi piedalījās izglītības iestāžu 

vokālo ansambļu skatē "Balsis – 2018". Konkursā piedalījās 9 kolektīvi no Dobeles 

novada izglītības iestādēm. Žūrijas komisija tālākai kārtai Zemgales reģiona konkursā 

izvirzīja DVĢ vokālo ansambli "Vēja spārni" un meiteņu vokālo ansambli "Rota".  

Martā DAVV notika starpnovadu Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, 

kurā piedalījās 47 skatuves runas dalībnieki, pēc kura Zemgales reģiona konkursam 

izvirzīja 5 dalībniekus no Dobeles 1.vidusskolas, DVĢ un DAVV.  

Martā savu sniegumu skatē rādīja 26 izglītības un kultūras iestāžu tautas deju 

kolektīvi.  

Aprīlī Dobeles 1.vidusskolā savu sniegumu rādīja 6 izglītības iestāžu kori, no 

kuriem 2 kolektīvus - Dobeles 1.vidusskolas un DVĢ kori virzīja Zemgales reģiona 

skatei. Dobeles Mūzikas skolas zēnu koris tika virzīts piedalīties X Latvijas zēnu koru 

salidojumā "Puikas var". 

Noslēdzot mācību gadu Dobeles Ķestermeža estrādē notika interešu izglītības 

pulciņu koncerts "Ceļojums pa garo pupu". Ķestermežu pieskandināja 830 dziedātāji, 

dejotāji, runātāji un zīmētāji no mūsu, Auces un Tērvetes novada. 

DAVV tiek realizētas 8 interešu izglītības programmas "Izteiksmīgas runas un 

skatuves mākslas pulciņš", "Skolēnu pašpārvalde", "Skolas ansamblis", "Robotikas 

pulciņš", "Sporta spēļu pulciņš", "Vācu valodas pulciņš", "3D printera un 
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LĀZERgraviera PAVĒLNIEKS", "STARTA KOMPLEKTS". Interešu izglītības 

programmās iesaistīto izglītojamo skaits katru gadu pieaug. 

 Pulciņu dalībnieki piedalās konkursos: profesionālo izglītības iestāžu radošajā 

pasākumā "Radi. Rādi. Raidi. 2018"’, novada un Latvijas Skatuves runas konkursā. 

Vācu valodas pulciņa dalībniekiem iegūtās zināšanas noder praktiskajās mācībās un 

kvalifikācijas praksē Vācijā. 

Interešu izglītības programmu izveidē un nodrošināšanā notiek sadarbība ar 

PIUAC. 

Visi Sporta pulciņa dalībnieki regulāri piedalās AMI Sporta kluba sporta spēlēs.  

Īstenota izglītojamo kompetenču attīstoša un iekļaujoša izglītība 

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 mērķi: 

* ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai; 

* ilgtspējīgu individuālas pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura 

apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā. 

Projekta galvenās darbības: individuālās konsultācijas, mācību vizītes, praktiskās 

nodarbības, atbalsta personāla klātbūtne stundās, vasaras nometnes, praktisko 

nodarbību cikli. 

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

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

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 mērķa grupa ir skolēni no 5. līdz 12.klasei. Kopumā projektā atbalsta 

pasākumu nodrošināšanai izglītojamajiem 2018.gadā tika iesaistīti 3 psihologi, 2 

sociālie pedagogi, ap 65 mācību priekšmetu skolotāji, sniedzot izglītojamajiem 

individuālu atbalstu. Papildus projektā izglītojamajiem, kuriem ēdināšanu 

nenodrošina valsts vai pašvaldība, no projekta tiek nodrošināta arī ēdināšana, 

izvērtējot riskus. Tāpat pēc risku izvērtējuma atsevišķiem izglītojamajiem projekta 
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ietvaros tiek kompensēti ceļa izdevumi un dienesta viesnīcas izdevumi (kam tas nav 

paredzēts no pašvaldības finansējuma). 

Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa izglītības jomā. 

Profesionālās kompetences pilnveides konferencē Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikumā DAVV un valsts profesionālās izglītības iestāžu vēstures, latviešu valodas 

un literatūras skolotāji dalījās pieredzē un vēroja labās prakses piemērus seminārā 

"Kompetencēs balstīta pieeja mācību saturā". 

Skolu direktori un vietnieki apmeklēja Druvas vidusskolu un apguva "Labās 

prakses piemērus  inovatīva izglītības procesa organizēšanā". 

Izglītots novada izglītības iestāžu pedagoģiskais personāls 

Lai veicinātu skolotāju vēlmi apgūt jauno un izzinātu kompetenču pieejā balstītu 

vispārējās izglītības satura ieviešanu, palīdzētu izprast valsts pamatizglītības standartu 

un pārmaiņas, ko tas ienesīs visās skolās pamatskolas līmenī un mācību procesa 

organizēšanā Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu apvienībā ar 2018.gadu uzsāka 

darbību 13 konsultanti 7 mācību jomās, kā arī pirmsskolas un sākumskolas jomā.  

Tika organizēti profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi par tēmām, kas 

saistītas ar atsevišķu mācību priekšmetu specifiku, novitātēm mācību priekšmeta 

saturā un praktisko darbu veikšanā u.t.t. Tika īstenotas sekojošas pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kas saistītas ar kompetenču 

pieeju mācību procesā: "Mācību stundu vērošanas principi, atgriezeniskās saites 

sniegšanas veidi", "Kompetenču pieejas metožu pielietojums valodu stundās", 

"Veiksmīgas audzināšanas pamatprincipi vērtībizglītības un tikumiskajā aspektā", 

"Kompetencēs balstīta matemātikas mācību satura apguve sākumskolā", "Pašizziņa un 

gribas audzināšana izglītības procesā", "21.gadsimta prasmes izglītībā", "Druvas 

vidusskolas labās prakses piemēri inovatīva izglītības procesa organizēšanā" u.c.  

2018.gadā pirmsskolas skolotāji apguva profesionālās pilnveides programmu 

"Pozitīva uzvedība pirmsskolā", visa mācību gada garumā praktiski ieviesa 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. Pirmsskolas izglītības jomā lielākā daļa profesionālās pilnveides 

pasākumu tika veltīti, lai vadības komandas un pedagogi veiksmīgi sagatavotos 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanai – kursi vadības komandām, 

pedagogiem, pieredzes apmaiņas pasākumi, darba vērojumi.  

Pirmsskolas pedagogi, plānojot mācību procesu, lielu uzmanību velta izglītojamo 

jēgpilnām laika pavadīšanas aktivitātēm visas dienas garumā.  
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6 DAVV pedagogi ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 

ietvaros apguvuši profesionālās kompetences pilnveides programmu "Andragoģija – 

pieaugušo izglītības principi un prakse" 32 stundu apjomā. 

Profesionālās kompetences pilnveides konferencē Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikumā DAVV un valsts profesionālās izglītības iestāžu vēstures, latviešu valodas 

un literatūras skolotāji dalījās pieredzē un vēroja labās prakses piemērus seminārā 

"Kompetencēs balstīta pieeja mācību saturā". 

U2 R11 Attīstīt novada 

izglītības iestāžu 

izglītojamo 

individuālās 

kompetences 

2018 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Sniegts atbalsts novada talantīgo audzēkņu spēju izkopšanai 

Pārvalde sadarbībā ar novada mācību priekšmetu MA organizēja 15 valsts mācību 

priekšmetu olimpiāžu II posmus, kā arī rīkoja 13 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 620 skolēni.  

Zemgales reģiona un valsts posma olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajās 

konferencēs iegūtas godalgotas vietas vai atzinības, īpaši dabaszinātņu priekšmetos 

vai matemātikā.  

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 Rāznas dabas parkā" – 8.-10.klašu skolēniem, "Radošā 

nometne" – 3.-4.klašu skolēniem un nometne matemātikā "Asini prātu" 5.un 6.klašu 

skolēniem Apšuciemā. 

Pašvaldība nodrošināja iespēju novada skolu talantīgajiem skolēniem papildus 

apmeklēt nodarbības Mazās matemātikas un ķīmijas skolās DVĢ un radīja iespēju 

piedalīties Latvijas Universitātes rīkotajās nodarbībās. 

DAVV 3.kursa audzēkne ieguvusi 2. vietu nacionālā jauno profesionāļu meistarības 

konkursā Skills Latvia pusfinālā konkursa nominācijā "Ēdienu gatavošana" un 

izvirzīta fināla sacensībām. 2019.gada maijā Calvados Trophy Latvijas fināla 

bārmeņu sacensībās "Calvados nouvelle vogue international trophies long & short 

drink competition" 3.kursa audzēkne ieguva godalgoto 2. vietu. 

Izglītots pedagoģiskais un atbalsta personāls darbam ar izglītojamiem, kuriem ir 

īpašas vajadzības 

DAVV sociālais pedagogs ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 

ietvaros apguvis profesionālās kompetences pilnveides kursus "Cilvēks ar invaliditāti 
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mācību procesā - jauns izaicinājums, smaga problēma, parasta ikdiena, patīkams 

izņēmums vai ....". 

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām integrēti novada vispārējās izglītības iestādēs 

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām ir integrēti visās novada izglītības iestādēs. 

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

un mācās kopā ar pārējiem skolēniem, saņemot piemērotus atbalsta pasākumus un 

atrodoties 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, 

starpinstitūciju sadarbību, atbalsta komandas darbu skolā, iekļaujošo izglītību.  

Bērzupes speciālajā internātpamatskolā, Lejasstrazdu sākumskolā, Bikstu 

pamatskolā un Penkules 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 132 bērni ar īpašām 

vajadzībām jeb 6,1% no kopējā skolēnu skaita, pirmsskolas grupiņās speciālās 

izglītības programmas apguva 4 bērni ar īpašām vajadzībām jeb 3,3 % no visiem 

bērniem. 

U3 R1.12. Īstenot izglītības 

iestāžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas un 

rekonstrukcijas 

pasākumus 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Veikti izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas un modernizācijas 

pasākumi 

Jumta seguma maiņa PII “Jāņtārpiņš” par 18 000 EUR; 

Dobeles Sporta skolas fasādes siltināšana par 150 000 EUR; 

DAVV veikusi Autotransporta laboratorijas ārsienu siltināšanu un skolas 1.stāva 

fasādes siltinājuma kosmētisko remontu, iekšpagalma lietus ūdeņu sistēmas izveidi un 

kanalizācijas  sistēmas modernizāciju. 

U3 R1.13. Veikt izglītības 

iestāžu telpu un 

iekšējo 

inženierkomunikāciju 

modernizāciju 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas novada izglītības iestāžu iekštelpas un 

inženierkomunikācijas 

DAVV veikusi Autotransporta laboratorijas inženiertīklu komunikāciju uzstādīšanu un 

zibensnovedēja izbūvi. 

U3 R1.14. Rekonstruēt 

izglītības iestāžu 

sporta infrastruktūru 

un pilnveidot sporta 

materiāltehnisko bāzi 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Pārbūvētas izglītības iestāžu sporta zāles un sporta laukumi, pilnveidota 

materiāltehniskā bāze 

Dobeles Sporta skolas fasādes siltināšana par 150 000 EUR; 

Gardenes pamatskolas sporta zāles remonts par 30 000 EUR; 

2018.gadā projekta "Labvēlīgas vides veidošana Dobeles novada ģimenēm un 
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izglītības iestādēs nodaļa bērniem" ietvaros DJIVC aktivitāšu mājā "Zaļkalni" tika izveidots rotaļu laukums un 

uzlabots sporta laukums. 

DAVV atjaunota  sporta materiāli tehniskā bāze un iegādāts jauns sporta inventārs – 

volejbola, basketbola un futbola bumbas, šautriņu mērķi, u.c. 

U3 R1.15. Labiekārtot visu 

novada izglītības 

iestāžu apkārtnes 

teritorijas 

2020 Izglītības 

pārvalde, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Modernizēta un labiekārtota izglītības iestāžu ārtelpa 

Jaunbērzes PII "Minkuparks" teritorijas labiekārtošana par 50 000 EUR; 

DAVV iekšpagalma labiekārtošana 

U3 R1.16 Uzbūvēt dienesta 

viesnīcu visu 

Dobeles pilsētas 

izglītības iestāžu 

vajadzībām 

2020. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 

8.1.2. ietvaros piesaistīts ES finansējums un uzbūvēta dienesta viesnīca, kas paredzēta 

Dobeles pilsētas skolu izglītojamajiem. Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta 

viesnīcā vienlaikus būs iespējams izmitināt 64 personas - tajā atradīsies 28 divvietīgi un 

divi četrvietīgi numuri. Ēkā ir ēdamzāle un virtuve dienesta viesnīcas iemītnieku 

vajadzībām, konferenču zāle, ko var pārveidot mazākās auditorijās, kā arī saimniecības 

un tehniskās telpas. 2019.gadā notiks telpu aprīkošana, viesnīcu skolēniem plānots 

atvērt uzsākot 2019/2020 mācību gadu. 

U3 R1.21. Pilnveidot izglītības 

iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Pastāvīgi uzlabots mācību iestāžu kabinetu aprīkojums un pilnveidots mācību līdzekļu 

klāsts 

Dobeles 1. vidusskolā iegādāti jauni datori, planšetdatori, DAVV iegādāts 3D 

printeris, datori, interaktīvie ekrāni. 

Noslēgts līgums ar SIA "Uzdevumi.lv" par 633 PROF licenču nomu, lai veicinātu 

pedagogus veidot speciālus pārbaudes darbus, bet skolēniem dotu iespēju trenēties un 

pilnveidot savas prasmes risinot dažādus uzdevumus. 

DAVV viesmīlības pakalpojumu laboratorija nodrošināta ar jaunu ledus ģeneratoru, 

atbilstoši tirgus prasībām modernizēts galda klāšanas piederumu klāsts. 

Pavāru laboratorija nodrošināta ar jaunu cirkulatoru, vakumētāju un dažādām 

silikona formām. 

U3 R1.22. Ieviest jaunākās 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT) 

izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai 

2017 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Veikta IKT tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija un pāreja uz jaunākajām 

tehnoloģijām lielākajās izglītības iestādēs 

Tiek nomātas 371 MS Windows un MS Office jaunākās versijas. 

DVĢ, Dobeles sākumskola, DAVV nomā jaunākās MS Server licences, skolotāji 

un izglītojamie var izmantot MS Office 365.Komunikācijā ar visām izglītības 

iestādēm var izmantot izveidotās e-adreses, 2019.gadā tiks uzsākta EDUS pielietošana 

visās izglītības iestādēs. Visi izglītības iestāžu e - pasti ir izvietoti uz Dobeles servera. 

Skolās veikta darbinieku instruktāža par Vispārīgo dati aizsardzības regulu, 
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izstrādāti datu aizsardzības un fizisko personu privātuma ievērošanas noteikumi. 

Atbilstoši VDAR tiek strādāts pie juridiskā aspekta – līgumiem ar vecākiem, 

klientiem un piegādātājiem, procedūrām – darba plūsmas un datu apstrādes, 

informācijas tehnoloģiju pielāgošanas – sistēmas, rīki, auditācija un datu aizsardzība 

Datorsistēmu tehniķu laboratorijai iegādāts jauns robotronikas inventārs, 3D 

printera aprīkojums un izejmateriāli, divi platekrāna televizori mācību procesa 

nodrošināšanai. 

U4 R1.25. Izveidot mobilo 

brigādi aprūpes 

pakalpojuma mājās 

veikšanai 

2018 Sociālais 

dienests 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Pakalpojums ir pieejams, bet aprūpes mājās pakalpojumu novada attālināto pagastu 

iedzīvotājiem sniedz ar dienesta transportu, speciāli iegādāts nav 

U4 R1.26. Ieviest sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus 

novadā 

2020 Sociālais 

dienests 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Apmācīts sociālais darbinieks darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

- Izietas mediatora pakalpojuma apmācības. 

- Sociālā dienesta struktūrvienībā "Grupu dzīvokļi" iegādāts cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem pielāgots aprīkojums 

 

U4 R1.27. Popularizēt 

audžuģimeņu kustību 

Pastāvīgi Bāriņtiesa Pašvaldība 2018.gadā 2 ģimenēm piešķirts audžuģimenes statuss. 

Veikti grozījumi 28.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2 "Par pašvaldības palīdzību 

audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam": 

 palielināts pabalsta bērna uzturam apmērs uz 258,00 EUR mēnesī katram 

audžuģimenē ievietotam bērnam; 

 noteikts pabalsta apmērs bērna izglītībai un audzināšanai 12 mēnešu periodā - 

150,00 EUR katram audžuģimenē ievietotam bērnam 12 mēnešu periodā; 

 noteikts vienreizējs pabalsts transporta izdevumu segšanai 50,00 EUR laulātiem 

(personai), kuri apguvuši audžuģimenes mācību programmu ārpus Dobeles novada 

administratīvās teritorijas un, kurai piešķirts audžuģimenes statuss. 

U4 R1.28 Paaugstināt sociālā 

dienesta darbinieku 

profesionalitāti 

2016 Sociālais 

dienests, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 

- Ir ņemta dalība Labklājības ministrijas projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās". 

- Sociālie darbinieki izgājuši supervīziju un apmācības 

- Apmācīti speciālisti Sociālo pakalpojumu centrā darbā ar vardarbības gadījumiem 

- Dalība projektā "Soli tuvāk" vardarbības mazināšanai un prevencijas darbam. 

U4 R1.29. Attīstīt sadarbību ar 

nevalstiskajām 

organizācijām, kuru 

mērķa grupa ir 

Pastāvīgi PIUAC, 

Sociālais 

dienests, 

sadarbībā ar 

Pašvaldība Sociāla un veselības rakstura projektu finansējuma piešķiršana un aktivitāšu 

administrēšana biedrībām. 

Regulāras sadarbības tikšanās ar NVO sektoru 
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ģimenes, kurās dzīvo 

personas ar 

invaliditāti 

NVO 

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 

- Penkules pagastā izbūvēta brīvdabas estrāde un veikti remontdarbi kultūras nama 

koridorā un garderobē. 

- Pabeigta Dobeles pilsētas kultūras nama pārbūve un jaunas piebūves celtniecība. 

Ierīkota skatuves mehānisma sistēma, zālē uzstādīta apskaņošanas un apgaismošanas 

aparatūra. 

- Bikstu pagasta kultūras namā veikts zibens aizsardzības sistēmas remonts. 

- Dobeles Ķestermeža estrādē akmens mūra un skatuves remonts, saremontēti skatītāju 

soli. 

- Dobeles Amatu mājai atjaunota ēkas fasāde un veikts iekšsienas remonts. 

- Uzsākta Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas izbūve. 

U6 R1.34. Attīstīt kultūras 

iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Mazvērtīgais inventārs iegādāts saskaņā ar iestāžu plānoto budžetu, vai pēc 

nepieciešamības.  

- Pamatlīdzekļi: 

 muzejam portatīvais dators  un Bīdenmeijera stila mēbeļu komplekts krājuma 

papildināšanai, 

 Bikstu KAC projekcijas ekrāns, Penkules KN radiomikrofonu komplekts, 

apskaņošanas iekārta un prožektors piemineklim komunistiskā genocīda upuriem, 

digitālās klavieres, Jaunbērzes KN televizors, stūra dīvāns un skapji jauniešu centram, 

lielajai zālei skatuves aizkari, Kaķenieku KSC dators un handbola vārti, projektors un 

ekrāns, Krimūnu TN mēbeles vadītāja kabinetam, Dobeles pilsētas KN nojume-telts, 

ekrāns un projektors, basģitāra PO Dobele 

 Amatu mājai gludināšanas galds ar vakuumu, vērpjamais ratiņš, 

 Bibliotēkām iegādāti četri datori darbiniekiem (Dobeles novada Centrālā bibliotēka 

(DNCB) (2), Penkules un Šķibes bibliotēkās). Uzstādīti apgaismes burti DNCB. 

Iegādāti jauni grāmatu plaukti – Annenieku, Aizstrautnieku, Jaunbērzes un 

Lejasstrazdu bibliotēkās, uzlabots un pilnveidots bibliotēku vizuālais izskats DNCB, 

Annenieku, Aizstrautnieku, Jaunbērzes, Lejasstrazdu un Krimūnu bibliotēkās. 

Iegādāts monitors (Krimūnu bibliotēkā), projektors (DNCB) un multifunkcionāla 

iekārta (Penkules bibliotēkā). Iegādāts gaisa hokejs Zebrenes un Šķibes bibliotēkā. 

U7 R1.35. Dažādot kultūras 

pakalpojumu klāstu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Regulāri organizēti tradicionālie un jauni kultūras pasākumi, kuri ir plaši atpazīstami 

visā Latvijā, atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas 

- Tradicionālie pasākumi Dobeles novadā: Ceriņu svētki, Jāņu ielīgošanas un 
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svinēšanas pasākumi visos pagastos, Ābolu diena sadarbībā ar Dārzkopības institūtu, 

Latvijas valsts simtgadei veltīti pasākumi visos pagastos, kultūras un sporta Gada 

balle 2018 ar izcilību apbalvošanu, jaunā gada sagaidīšanas svinības. Amatierteātru 

festivāls Reprīze un tautas mūzikas ansambļu saiets Kuļmašīna Penkulē. 

- Novadā iedzīvojas tradīcija – pagastu svētki, notiek Krimūnās, Bikstos, Jaunbērzē.  

- Tradicionālais piedzīvojumu brauciens ANNEBIZE, kas notiek sadarbībā ar Īles 

pagastu. 

- Pārskata gadā pirmo reizi aizsākās Latvijas valsts jubilejai veltīts velo brauciens 3 

posmos "Iepazīsti savu novadu"  ar noslēgumu simtgades Zaļumballē. Amatierteātru 

festivāls "Šeit un tagad" Krimūnās.  

- Bibliotēkās regulāri tika rīkoti ar latviešu tradīcijām saistīti pasākumi (bibliotekārās 

stundas, radošās darbnīcas, lekcijas, u.c.), grāmatu krājuma un bibliotēkā pieejamo 

pakalpojumu popularizējoši pasākumi un izstādes (tikšanās ar grāmatu autoriem un 

izdevējiem, "Jauno Grāmatu" dienas, konkursi. 2018.gadā viens no nozīmīgākajiem 

DNCB organizētajiem pasākumiem – Dzejas diena Dobeles Vēsturiskajā laukumā, 

kuru apmeklēja liels skaits interesentu. 

Kultūras apmaiņas pasākumi ar citiem amatiermākslas kolektīviem Latvijā 

- Tautas mākslas kolektīvi aktīvi koncertējuši citās pašvaldībās un piedalījušies 

dažādos projektos. 

- Deju kolektīvi "Drellīši", "Bikstenieki", "Drīziņš" un "Dzīpars" piedalījās uzvedumā 

"No zobena saule lēca". 

- Novada deju kolektīvi piedalījās Auces estrādes sezonas atklāšanas tautas deju 

lielkoncertā. 

- Novada kori piedalījušies dažādos projektos un koncertos. 

U7 R1.36. Atbalstīt kultūras 

amatierkolektīvu 

darbību un izaugsmi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Papildināta amatierkolektīvu materiāltehniskā bāze 

- Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem tika 

iegādāti un papildināti tautas tērpi deju kolektīviem "Bikstenieki", "Dzīpars", 

"Dobelnieki", "Sadancis", "Drellīši", "Dieveris", "Drīziņš" un "Ex Akači", koriem 

"Vizma" un "Septiņi sapņi". Iegādāti jauni skatuves tērpi pūtēju orķestrim "Dobele", 

amatierteātriem "Skats" un "Dailes". Pūtēju orķestrim "Dobele" iegādāts jauns 

instruments un papildinājums sitamo instrumentu komplektam. 

Pilnveidota kvalitātes novērtēšanas un atbalsta sistēma 

- Izstrādāts un novada domē apstiprināts nolikums par tautas mākslas un 

amatiermākslas kolektīvu finansēšanas kārtību Dobeles novadā. 

U7 R1.37. Attīstīt starptautisko 

sadarbību kultūras 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

- 2018.gadā Koninā (Polija) Starptautiskajā tautas mākslas festivālā viesojās kapela 

"Luste" un 2 amatnieces. 
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jomā Pašvaldība - Kundā (Igaunija) viesojās VPDK "Dieveris".  

- Penkules KN tautas mūzikas festivālā "Kuļmašīna" viesojās tautas mūzikas 

ansamblis no Jonišķiem. 

U8 R1.38. Izveidot Dobeles 

olimpisko sporta 

veidu centru 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa, Kultūras 

un sporta 

pārvalde, 

pagastu 

pārvaldes 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2018.gadā ir izstrādāts Dobeles olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūves 

būvprojekts.  

U8 R1.39. Attīstīt, pārbūvēt 

esošos un veidot 

jaunus sporta 

infrastruktūras 

objektus 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa, Kultūras 

un sporta 

pārvalde, 

pagastu 

pārvaldes 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Annenieku pagasta Kaķenieku Sporta centrā veikti WC remonti. 

- Veikta Dobeles Sporta centra infrastruktūras sakārtošana 

U8 R1.41. Atjaunot un 

papildināt 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Iegādāti pamatlīdzekļi sporta infrastruktūras papildināšanai un uzlabošanai: 

- Penkules SC: veļas mašīna, trenažieris, zāles prožektori un gaismekļi apgaismojuma 

uzlabošanai un novusa galds, 

- Lejasstrazdu sporta laukumam minifutbola vārti, 

- Dobeles SC videonovērošanas sistēmas komplekts, ādas dīvāns apmeklētājiem, 

puselektriskais pacēlājs, tablo vadības pults, 

- Gardenes sporta laukumam strītbola grozi. 

U9 R1.42. Uzlabot aktuālākās 

informācijas 

pieejamību un 

paaugstināt 

iedzīvotāju 

informētības līmeni 

par pašvaldības un 

tās iestāžu 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- 2018.gadā pašvaldības informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas” turpināja 

iznākt kā laikraksta “Zemgale” pielikums 1x mēnesī. 

Regulāri tiek sagatavotas un sniegtas atbildes uz pašvaldībai adresētajiem iedzīvotāju 

jautājumiem laikrakstā “Zemgale” un pašvaldības interneta vietnē. 

Pašvaldības iestādes regulāri sniedz informāciju pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Dobeles Novada Ziņas” un interneta vietnē www.dobele.lv, kā arī nacionālajiem 

medijiem. 

- nodrošināta aktuālākās informācijas pieejamība publiskās pulcēšanās vietās 

http://www.dobele.lv/
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sniegtajiem 

pakalpojumiem 

U9  R1.43. Īstenot pasākumus 

pašvaldības iestāžu 

un administratīvo 

ēku pieejamībai, 

pārbūvei un 

energoefektivitātes 

paaugstināšanai 

2020. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Ierīkota ugunsdzēsības signalizācija Francmaņa ielā 6; 

- Veikti remontdarbi Francmaņa ielā 6 Dzimtsarakstu nodaļas telpās; 

- Veikti remontdarbi Brīvības ielā 11 Sociālo pakalpojumu centra telpās; 

- Sociālā dienesta struktūrvienībā "Grupu dzīvokļi" izbūvēts lifts, uzlabojot vides 

pieejamību,  

U9 R1.44. Paaugstināt 

pašvaldības 

speciālistu kapacitāti 

un profesionalitāti 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2018.gadā pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem tika īstenoti 367 kursi 2 593 

cilvēkstundu apjomā, tai skaitā 100 novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 121 

cilvēkstundu apjomā. 

2018.gadā notikušie starpvalstu sadarbības pasākumi: 

- 8.-9.jūnijs pašvaldības pārstāvji piedalījās oficiālajā pieņemšanā pie novada 

sadarbības partnera festivālā "Akmenes vijole 2018 Akmenē (Lietuva); 

- 3.-11.jūnijs izpilddirektors atradās mācību vizītē Čehijā STMOP ČR asociācijā 

Čehijas Republikas vairākās pašvaldībās, kur iepazinās ar teritorijās attīstības 

risinājumiem, kultūras un sporta objektiem, profesionālām pilnveides programmām 

pašvaldību darbiniekiem; 

- 15.-16.jūnijs novada vadības pārstāvis piedalījās sadarbības partnera Koninas 

(Polija) pilsētas pašvaldības rīkotajā gadadienas svinīgajā pieņemšanā;  

- 25.-26.jūnijs pašvaldības pārstāvji piedalījās Pleskavas apgabala (Krievija) 

administrācijas rīkotajā pasākumā "Reģionālās sadarbības programma Krievijas-

Latvijas starpvalstu sestās sanāksmes darba grupā; 

- jūlijs novada vadība piedalījās Rakverē un Kundā (Igaunija) piedalījās 

tradicionālajos Jūras un Ģimenes svētkos, iepazinās ar uzņēmējdarbības un 

infrastruktūras attīstību, tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas; 

- 12.-18.jūlijs pašvaldības pārstāvji piedalījās Šmelnes (Vācija) futbola kluba gada 

dienas pasākumos un turnīrā. Tika pārrunātas Dobeles vācu biedrības sadarbības 

iespējas ar Šmelnes kultūras biedrību; 

- 25.-26.08. pašvaldības delegācija pēc ielūguma piedalījās pilsētas Masti 

(Baltkrievija) ikgadējos pilsētas svētkos; 

- 5.-10.oktobris pašvaldības pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē  Singerejas 

rajonā (Moldova), kuras laikā apmeklēja izglītības iestādes, iepazinās ar to 

finansēšanas modeli, dalījās pieredzē par izglītības saturu, tika pārrunātas 

turpmākās sadarbības iespējas un attīstības jautājumi; 



Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats  

102 

 

- 15.-20.oktobris novada priekšsēdētājs kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību un 

citu pašvaldību vadītājiem pabija darba vizītē vairākās Azerbaidžānas pašvaldībās. 

Tika pārrunāti jautājumi par abu valstu pašvaldību sadraudzības un sadarbības 

iespējām; 

- 28.-30.novembris novada priekšsēdētājs Latvijas pašvaldību savienības delegācijas 

sastāvā piedalījās Latvijas novadu dienās Vitebskā (Baltkrievija), kur tikās ar 

Vitebskas apgabala pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi veicināta pašvaldību 

sadarbību, identificēt jaunas sadarbības formas, t.sk., tūrisma jomā, popularizējot 

Latviju kā tūrisma galamērķi. 

2018.gada pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijā: 

- 5.-6.jūnijs Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja un projektu vadītājs guva 

pieredzi Krāslavas un Ludzas novadā ES fondu apguvē 

- 7.-8.augusts projektu vadītāji piedalījās Reģionālo attīstības centru apvienības 

organizētā pieredzes apmaiņas braucienā par ES projektu īstenošanu Kuldīgā un 

Saldū; 

- 24.-25.augusts bāriņtiesas pārstāvji piedalījās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 

asociācijas organizētajā vasaras konferencē "Bāriņtiesu audžuģimeņu un atbalsta 

sadarbības" Alūksnē; 

- 04.-06.decembris bāriņtiesas locekle piedalījās profesionālās pilnveides izglītības 

programmā "Bāriņtiesas vadība un organizācija". 

- Regulāri pilnveidota pašvaldības IKT infrastruktūra un pakalpojumi, uzlabota IKT 

izmantošana pašvaldības datu bāžu veidošanā un uzturēšanā 

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 26 projekti par kopējo summu 12 010,82 EUR. 

Sporta jomā 40 atbalstīti projekti par kopējo summu 29 011,50 EUR. 

Bibliotēkās, sadarbībā ar biedrību "Ultramarīns" norisinājās projekts "Smel gara 

spēku latvju rakstu zīmēs!". Projekta rezultātā tapa mākslas objekts – Pērkonkrusts - uz 

Dobeles novada Centrālās bibliotēkas sienas. 

Projekts "Rakstīšanas terapijas nodarbības Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā". 

Projekta īstenošanas laikā notika 5 nodarbības. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības izstrādātais projekts - ceļojoša 

izstāde un katalogs "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai", kas ir  vēstījums par 

Latvijas bibliotēku izveidošanas un attīstības vēsturi. Izstādē izcelta gan Dobeles 

novada Centrālās bibliotēkas vēsture, gan bibliotēkas izaugsmē iesaistītās personas. 



Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats  

103 

 

2018.gadā Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde un Sociālais dienests atbalstīja 

Annenieku un Penkules bibliotēku izstrādātos projektus. 

PIUAC nodrošinātas telpas NVO iniciatīvām. Organizēti informatīvie semināri un 

apmācības savstarpējās sadarbības un izpratnes veicināšanai. 

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. 2018.gadā pašvaldība atbalstīja 103 projektus šādās jomās: sociālajā (21), 

kultūrā (26), sportā (40), 9 jauniešu iniciatīvu projekti un 7 nometņu projekti. 

U10 R1.47. Stiprināt Dobeles 

pilsētas lomu 

Zemgales plānošanas 

reģionā un ārpus tā 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Administratīvā 

nodaļa, Kultūras 

un sporta 

pārvalde, TIC, 

PIUAC 

Pašvaldība Attīstīta sadarbība un funkcionālās saites ar apkārtējām teritorijām (pilsētām un 

novadiem) 

PIUAC kursu un semināru apguvē tika iesaistīti apmācāmie no Saldus, Tukuma, 

Jelgavas, Engures, Iecavas, Tērvetes un Auces novada. 

Sagatavoti un īstenoti kopīgi projekti nodarbinātības veicināšanā,  investīciju piesaistē, 

tūrisma attīstībā u.c. jomās 

Īstenots Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas Interreg projekts "Employment and 

entrepreneurship without borders", kura ietvaros amatniekiem un māksliniekiem no 

Zemgales plānošanas reģiona un Lietuvas bija iespējams apgūt teorētiskas zināšanas par 

uzņēmējdarbības attīstību un praktiskās iemaņas darbnīcās, ar mērķi radīt jaunus un 

inovatīvus produktus. 

2018.gadā DNCB bija veiksmīga sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, 

organizējot kultūrprogrammu Baltijas valstu Nacionālo bibliotēku konferences 

LILAEST ietvaros.  

DNCB organizēja LBB Zemgales reģiona rudens semināru, kurā piedalījās 115 

bibliotekāri no Dobeles, Jelgavas un Bauskas reģioniem. 

 

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 

Paplašinātas tālmācības apmācību iespējas 

PIUAC izstrādātās tālākizglītības programmas ir pieejamas jebkuram 

interesentam e-mācību vidē Moodle, paplašinot apmācību iespējas. 

Pieejams profesionālās pilnveides pasākumu klāsts (semināri, kursi un tml.) 
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strādājošajiem konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū 

PIUAC tiek organizētas apmācības neformālās izglītības programmās, 

profesionālo iemaņu uzlabošanā un apmācību semināri par aktuālajiem 

jautājumiem un izmaiņām likumdošanā. E-prasmju nedēļā organizēti semināri 

dažādām mērķa grupām. 

Tālākizglītības apmācību programmās iesaistīti apkārtējo novadu iedzīvotāji 

Vairāk kā 80% PIUAC apmācību programmu ir vērstas uz prasmju pilnveidi 

strādājošajiem, tās ir pieejamas arī citu novadu iedzīvotājiem. 

U11 R2.2. Organizēt mazo 

uzņēmēju apmācības 

sava biznesa 

īstenošanā 

Pastāvīgi PIUAC Pašvaldība Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, praktiski semināri mazajiem novada un 

apkārtējo novadu uzņēmējiem ar mērķi paaugstināt to zināšanas sekmīgākai 

produkcijas/pakalpojumu pārdošanai 

Latvijā un Lietuvā organizētas starptautiskas 11 dienu teorētiskās apmācības 

Zemgales reģiona amatniekiem un māksliniekiem produkcijas/pakalpojuma 

pārdošanas veicināšanai. Organizētas piecas starptautiskas praktiskās darbnīcas 

praktisko iemaņu pilnveidei darbā ar koku, papīru, stiklu, keramiku un tekstilu, 

kuru ietvaros dalībnieki radīja inovatīvus dizaina produktus. 

Īstenoti pārrobežu sadarbības projekti un apmācības 

Īstenots Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas Interreg projekts "Employment 

and entrepreneurship without borders", kura ietvaros amatniekiem un 

māksliniekiem no Zemgales plānošanas reģiona un Lietuvas bija iespējams apgūt 

teorētiskas zināšanas par uzņēmējdarbības attīstību un praktiskās iemaņas 

darbnīcās, ar mērķi radīt jaunus un inovatīvus produktus 

U11 R2.3. Veicināt izglītības 

satura sasaisti ar 

darba tirgus 

vajadzībām 

Pastāvīgi PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde, BJC, 

DJIVC 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Nodrošinātas karjeras ievirzes konsultācijas/semināri jauniešiem (pēc iespējas 

agrākā vecumā) 

Izglītības pārvalde turpina īstenot ESF atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" un paplašina 

tajā iesaistīto skolu skaitu. Ar 2018.gada septembri projektā iesaistījās visas 

novada vispārizglītojošās skolas pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, kā 

arī pēc reorganizācijas Dobeles sākumskola. Līdz ar to karjeras attīstības atbalsta 

pasākumi tiek īstenoti visiem novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem un 

Tērvetes novada 7.-12.klašu skolēniem, kas projektā pievienojušās kā 

neiesaistītās skolas.  

DAVV ir organizētas individuālās konsultācijas izglītojamajiem un viņu 

vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem un iespējām absolventiem darba 

meklējumos, veikta individuāla izglītojamo konsultēšana karjeras jautājumos. 

Izglītojamo testēšanu un  psiholoģiskos testus veic DJIVC speciālisti.  
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Veikta absolventu aptauja par viņu iesaistīšanos darba tirgū. 

PIUAC organizējis tikšanās un ekskursijas Dobeles un apkārtnes novada 

uzņēmumos ar mērķi veicināt vidusskolas vecuma jauniešu izpratni par konkrēto 

nozaru darba specifiku, nepieciešamām iemaņām un zināšanām. 

Veicināta jauniešu nodarbinātība un prakses vietas vasaras periodā 

Sadarbībā ar Vācijas nodarbinātības dienestu Bonnā DAVV pavāru un viesnīcu 

pakalpojumu specialitātes 2.un 3.kursu izglītojamie 3 mēnešus guva pieredzi 

strādājot Vācijā Šverinā. 

Attīstīta sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm, zinātniekiem 

DAVV noslēgusi sadarbības līgumus ar LLU un Valsts policijas koledžu. 

DAVV direktora vietniece izglītības jomā ir LLU augstākās izglītības 

programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" VEK komisijas loceklis. 

PIUAC organizēti informatīvie pasākumi, kuru ietvaros aktualizēta sadarbības 

nozīme uzņēmējdarbības attīstībai. 

Sadarbība ar uzņēmējiem, nodrošinātas praktiskās apmācības un prakses vietas 

darba devēju uzņēmumos 

DAVV sadarbībā ar LDDK realizē ESF projektu "Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" 

(Nr.8.5.1.0/16/I/001), kura ietvaros 2., 3., un 4. kursu izglītojamie veic mācību 

prakses Latvijas darba devēju uzņēmumos, no kuriem 5 sadarbībā ar uzņēmumu 

Baltijas autoserviss iesaistījušie darba vidē balstītās mācībās. 

PIUAC īstenotas mācību ekskursijas Dobeles un apkārtējo novadu uzņēmumos, 

kuru ietvaros bija iespējams iepazīties ar profesiju daudzveidību, to pieprasījumu 

darba tirgū un nepieciešamām iemaņām konkrētai profesijai. 

U11 R2.4. Atbalstīt vietējo 

uzņēmēju sadarbību 

un iniciatīvas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība PIUAC organizēti informatīvie semināri par novada un atbalsta institūciju 

(ALTUM, LTRK, Jelgavas Biznesa inkubators u.c.) aktualitātēm. Organizētas 

formālas un neformālas vietējo uzņēmēju tikšanās nozīmīgu aktualitāšu 

apspriešanai un sadarbības iespējām. 

U11 R2.5. Atbalstīt vietējās 

ražotāju produkcijas 

popularizēšanu un 

realizēšanas iespējas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Kultūras un 

sporta 

pārvalde 

Pašvaldība Pieaudzis vietējo ražojumu noiets novadā, regulāri vietējo ražotāju gadatirgi 

PIUAC organizējis pasākumus Dobeles un apkārtējo novadu uzņēmējiem, noieta 

veicināšanai un sadarbības veidošanai ar tirdzniecības grupām. Sniegts atbalsts 

dalībai izstādēs un gadatirgos. 

Izveidota un administrēta mājas lapa, kurā tiek popularizēti novada mājražotāji, 

mazie uzņēmēji, tūrisms 

Izstrādāta amatnieku mājas lapa www.latlitartisans.eu, kurā Zemgales plānošanas 

http://www.latlitartisans.eu/
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reģiona amatniekiem iespējams popularizēt izstrādātos produktus, prezentēt sevi 

u.tml.. Papildināta www.dobeledara.lv mājas lapa, iekļaujot aktuālāko informāciju 

par mājražotājiem un amatniekiem Dobeles novadā, plānotajiem pasākumiem un 

pieejamo atbalstu Dobeles novadā un Latvijā. 

Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi mājražotājiem un amatniekiem 

Organizētas piecas starptautiskas praktiskās darbnīcas un pieredzes apmaiņas 

braucieni, amatnieku praktisko iemaņu pilnveidei darbā ar koku, papīru, stiklu, 

keramiku un tekstilu. 

U11 R2.6. Veicināt sociālās 

uzņēmējdarbības 

attīstību 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Sociālais 

dienests, NVO 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

PIUAC publicējis informāciju par sociālās uzņēmējdarbības aktualitātēm. Centra 

speciālisti snieguši konsultācijas par sociālās uzņēmējdarbības iespējām. 

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. Abu ielu pārbūve 

uzsākta 2018.gadā un turpināsies 2019.gadā. 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. Ielas pārbūve pabeigta 2018.gadā. 

U12 R2.9. Pilnveidot tūrisma 

infrastruktūru novadā 

2020 TIC, 

Komunālā 

nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

pašvaldība 

Uzstādīta standartizētā norādes zīme uz tūrisma objektu Piemiņas akmens 

ģenerāļa J. Baloža brigādei pie Bataru mājām Rīgas – Liepājas šosejas 

55.kilometrā (Jaunbērzes pagasts). 

U12 R2.10. Uzlabot tūrisma 

produktu un 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Sakarā ar TIC atrašanos pagaidu telpās pašvaldības ēkā, kas sestdienās, svētdienās 

ir slēgta,  bija  samazināta TIC pakalpojumu pieejamība – apmeklētāju skaits 

http://www.dobeledara.lv/
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pakalpojumu 

pieejamību 

Pašvaldība ievērojami kritās, kas attiecīgi neveicināja TIC darbinieku, tehniskās un 

finansiālās kapacitātes palielinājumu 

U13 R2.11. Veicināt tūrisma 

pakalpojumu 

kvalitātes celšanos 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- K. Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas" tika sarīkota Dobeles novada Informatīvā 

diena Dobeles, Tērvetes un Auces tūrisma uzņēmējiem un gidiem; 

- Tūrisma uzņēmējiem organizēts informatīvs brauciens pa jaunākajiem tūrisma 

objektiem Dobeles novadā; 

- Tūrisma uzņēmējiem organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jonišķu 

rajonu (Lietuva); 

- Organizēts brauciens tūrisma uzņēmējiem un gidiem uz starptautisko tūrisma 

izstādi "Balttour 2018" Rīgā; 

Rīkoti braucieni tūrisma uzņēmējiem uz Zemgales Tūrisma Asociācijas 

rīkotajiem semināriem atpūtas kompleksā "Miķelis" Bauskas novadā, tūrisma 

konferenci Jelgavā, Zemgales plānošanas reģiona rīkotajiem apmācību 

semināriem projekta "Baltu ceļš" ietvaros Jelgavā un Tērvetē. 

U14 R2.12. Pilnveidot tūrisma 

informācijas sistēmu 

2015 TIC Pašvaldība Regulāri papildināta mājas lapā www.dobele.lv aktuālā informācija, jaunumi un 

fotogalerijas ievietotas sociālajās platformās: Facebook, Instagram, draugiem.lv, 

Twitter. Noslēgts sadarbības līgums ar www.travelnews.lv. 

U14 R2.13. Attīstīt sadarbību 

tūrismā 

Pastāvīgi TIC Pašvaldība - Regulāra infomateriālu apmaiņa ar Tērvetes, Auces, Jelgavas Tūrisma 

informācijas centriem. 

- Sadarbībā ar ZTA organizēti apmācību semināri un tūrisma konference. 

- Piedalīšanās LIIA Tūrisma departamenta pasākumos – aktuālo datu sniegšana 

un saskaņošana bukletiem un tūrisma portālam www.travel.latvia.lv. 

U14 R2.14. Attīstīt perspektīvos 

tūrisma veidus un 

dažādot tūrisma 

piedāvājumu, 

veidojot Dobeli par 

atpazīstamu 

galamērķi 

2020 TIC Pašvaldība Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām izstrādāti jauni vietējie un pārrobežu 

maršruti, izmantojot daudzveidīgos dabas, kultūrvēstures resursus, tūrisma 

uzņēmēju piedāvājumu. 

Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 

ietvaros, sadarbojoties ar Zemgales plānošanas reģionu, kas ir  projekta 

"Starptautiskais kultūras maršruts "Baltu ceļš"" partneris, maršrutā ir iekļauti 

Dobeles un novada tūrisma objekti. 

Atbilstoši Latvijas tūrisma sauklim „Best enjoyed slowly” („Nesteidzīga atpūta 

Latvijā”) attīstīts lauku, dabas un gastronomiskais tūrisms, veidojot kopīgus 

tūrisma produktus ar apkārtējām pašvaldībām 

Lauku, dabas un gastronomiskais tūrisma pieprasījums palielinās. Ir jauni apskates 

un atpūtas objekti, kas popularizē atpūtu laukos un lauku produktu   - "Ezervanna" 

ziepju darbnīca Bikstu pagastā, saldējuma kafejnīca "Karamele", kas piedāvā 

produkciju  no īsta lauku piena. 

http://www.dobele.lv/
http://www.travelnews.lv/
http://www.travel.latvia.lv/
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U14 R2.15. Nodrošināt 

mārketinga 

pasākumus novada 

tūrisma piedāvājumu 

popularizēšanai 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

 Pastāvīga piedalīšanās starptautiskajos tūrisma gadatirgos, izdoti bukleti, kartes, 

publicēta reklāma masu medijos, rīkotas informatīvās dienas žurnālistiem. 

Ņemta dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgi: 

 Dobeles novada stendā starptautiskajā tūrisma izstādē "Adventur 2018" 

Viļņā,(Lietuvā); 

 Zemgales plānošana reģiona stendā starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour 

2018" Rīgā; 

Izdoti tūrisma bukleti un kartes: 

 ikmēneša "Kultūras un sporta pasākumi Dobeles novadā" 

 sagatavots un izdots buklets "Apciemo Dobeli" – lietuviešu un igauņu 

valodā; 

 sagatavota informatīva lapa "Apciemo Dobeles sniegavīrus" latviešu un 

lietuviešu valodā. 

Attīstīts daudzveidīgs tūrisma aktivitāšu klāsts Zebrus ezera apkārtnē 

VAS "Latvijas Valsts meži" ir likvidējuši atpūtas bāzi ezera krastā, līdz ar to 

tūrisma aktivitātes ezera apkaimē ir mazinājušās. 

U14 R2.16. Paplašināt Dobeles 

Amatu māju par 

reģionālo centru ar 

plašu tūrisma 

piedāvājumu 

2018 Kultūras un 

sporta 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Radīta tradicionālo amatu prasmju apguves vieta, amatu attīstība, mazo biznesa 

uzņēmumu, mājražotāju attīstības atbalsts. 

Amatu māja 2018.gadā iesaistījās Latvijas tradicionālajai amatniecības attīstībai 

un pārmantojamībai veltītā kustībā, organizējot pasākumus: 

- Satiec savu meistaru, 

- Projekts Zemgales kultūras programmā "Zemgaļu raksti cauri laikiem", 

- Starptautiskais amatnieku plenērs.  

Izstādīti amatniecības stendi (ar demonstrējumiem un radošajām darbnīcām) 

Dobeles pilsētas tirgos: Jurģu tirgū, Ceriņu svētkos, Zāļu tirgū un Ziemassvētku 

tirdziņos. 

Tika pētīts un popularizēts Zemgales kulinārais mantojums. 

Amatu māja attīstās kā apkārtējo novadu amatniecības centrs 

Regulāri notika Tautas lietišķās mākslas studijas Avots nodarbības, kurās varēja 

piedalīties visi interesenti. 
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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 

- Pārbūvēti 5 autoceļi 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.). 

- Izbūvēta Katoļu iela un Bīlenšteina iela Dobeles pilsētā. 

- Uzsākta Skolas un Upes ielas pārbūve, tiks pabeigta 2019.gada vasarā 

- Pārbūvēta Lauku iela Dobeles pilsētā 

- Uzsākta Spodrības un Uzvaras ielas pārbūve Dobeles pilsētā 

U15 R3.3. Uzlabot satiksmes 

drošību 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Pārbūvēts Strēlnieku, Sporta un Ošu ielas apgaismojums Dobelē 

- Pārbūvēts ielas apgaismojums Penkules pagasta Penkules ciemā un 

atjaunots Auru pagasta Auru ciemā 

- Izbūvēts ielu apgaismojums Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā 

U15 R3.4. Saglabāt pašreizējo 

pasažieru 

pārvadāšanas modeli 

Pastāvīgi 

Izglītības 

pārvalde 
Pašvaldība 

Skolēnu autobusu maršrutu integrācija kopējā pasažieru pārvadājumu tīklā 

Tā kā pārvadājumus nodrošināja SIA "Dobeles autobusu parks", tad 

nepieciešamības gadījumā, papildus pārvadājumiem, tika izmantoti arī 

autobusu parka autobusi. Ikdienā skolēni tika vadāti maršrutos Dobele – 

Naudīte, Dobele – Bērzupe, Dobele – Krimūnas – Akācijas – Dobele, kā arī 

skolēni no lauku skolām uz Dobeles 1.vidusskolas peldbaseinu un no Kristīgās 

pamatskolas (Dobeles sākumskolas) 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 563 skolēni. 

Popularizēts Dobeles novada pasažieru pārvadāšanas modelis citās 

pašvaldībās kā labās prakses piemērs 

Šo modeli tikšanās reizēs ar citām pašvaldībām popularizē Dobeles novada 

domes  priekšsēdētājs un izpilddirektors. 

U15 R3.5. Attīstīt gājējiem un 

velobraucējiem 

paredzēto 

infrastruktūru novada 

teritorijā 

2020 
Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Izbūvēta gājēju celiņš Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā 
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U16 R3.6. Izstrādāt un ieviest 

Dobeles novada 

ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības 

plānu 

2020 

Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Pamatojoties uz 2017.gada 25.aprīlī starp Zemgales plānošanas reģionu un 

SIA "EKODOMA" noslēgto līgumu par Zemgales plānošanas reģiona 16 

pašvaldību enerģētikas rīcības plānu 2018.-2025.gadam izstrādi programmas 

"INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2014 – 2020" projekta "Baltijas 

enerģētikas teritorijas  - plānošanas perspektīvas" ietvaros ir izstrādāts 

"Dobeles novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam".  

 Plāns izstrādāts ar mērķi nodrošināt plānveidīgu pieeju energoresursu 

pārvaldībai pašvaldības teritorijā, atvieglot lēmumu pieņemšanu par turpmāku 

enerģijas patēriņa samazināšanu, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti 

un rādīt, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanai un 

enerģijas patēriņa samazināšanai. 

U16 R3.11. Sekmēt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

2020 Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

ES 

finansējums 

- Pārbūvēts gāzesvads Jaunbērzes pagasta PII "Minkuparks" 

- Pārbūvēta katlu māja Gaurata ielā 8 

U17 R3.15. Attīstīt ūdens 

saimniecību novadā 

2020 
SIA "Dobeles 

Ūdens"  

ES 

finansējums, 

- Izbūvēti ārējie inženiertīkli Skolas ielā Dobelē 

- Pārbūvēta ārējā kanalizācija DAVV 

- Izbūvēti kanalizācijas un ūdensvada tīkli Ausmas ielā Dobelē 

U17 R3.16. Pilnveidot lietus 

ūdens kanalizācijas 

sistēmas 

2020 Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Ierīkota lietus ūdens kanalizācija Dobeles pagasta "Gaismiņās" 

- Ierīkota lietus kanalizācija Spodrības un Ceriņu ielā Dobelē 

U19 R3.18. Pilnveidot vides 

izglītības kvalitāti un 

pieejamību novadā 

Pastāvīgi 

Izglītības 

pārvalde, DJIVC 

ES 

finansējums 

Organizētas vides izglītības aktivitātes bērniem (sākot ar pirmskolas vecumu) 

Vides sakopšanas talkās un skolu apkārtnes uzlabošanā piedalās visas 

izglītības iestādes. Dobeles 1. vidusskola iestādīja 100 ozolus Dobeles pagasta 

Lejasstrazdu teritorijā. 

Vides projektu izstrāde projektu nedēļas ietvaros izglītības iestādēs 

Annenieku pamatskolas un Mežinieku pamatskolas daži izglītojamie ir 

izvēlējušies projekta darbus par vides uzlabošanas jautājumiem. Divi DVĢ 

izglītojamie aizstāvējuši ZPD darbus saistītus ar Vides izglītības jautājumiem. 

U19 R3.20. Sekmēt racionālu 

pašvaldības īpašumā 

esošo 

lauksaimniecības 

2018 Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Pārbūvētas meliorācijas sistēmas pašvaldības īpašumā esošajās zemēs 

Kaķenieku, Auru un Dobeles pagastā 
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zemju izmantošanu 

U20 R3.26. Labiekārtot atpūtas 

un fizisko aktivitāšu 

laukumus un 

rekreācijas teritorijas 

novadā 

2020 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Labiekārtota Krasta ielas Dobelē gājēju tiltiņam piegulošā teritorija  

- Labiekārtoti vingrošanas laukumi Dobelē Meža prospektā 43b un 2A 

- Realizēta Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošanas darbu 1.kārta, kā 

rezultātā sakārtota teritorijas pamatne, izbūvēti pastaigu celiņi un ierīkots 

apgaismojums 

- Izstrādāts laukuma Brīvības ielā 19, Dobelē labiekārtošanas projekts  

U21 R3.34. Pilnveidot 

ugunsdrošības 

sistēmu novadā 

2020 Komunālā 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Ierīkoti dūmu detektori pašvaldības ēkās 

Jau 3 gadus visas izglītības iestādes saskaņā ar jaunajiem ugunsdrošības 

noteikumiem ir apgādātas ar dūmu detektoriem un signalizāciju. Dobeles SPII 

"Valodiņa" un Bērzupes speciālajā internātpamatskolā ir uzstādītas arī 

apziņošanas sistēmas ugunsgrēka gadījumam. 

- Uzstādīti gāzes noplūdes detektori un elektromagnētiskie drošības vārsti PII 

"Spodrītis" un dienesta viesnīcai Gaurata ielā 

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. 

 


