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LABKLĀJĪGA SABIEDRĪBA 

Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

RV1 IEDZĪVOTĀJU SKAITS 

U1 Saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot migrāciju, veidojot pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā 

R 1.1 Veicināt novada jauniešu aktivitāti  
Regulāra sadarbība ar skolēnu pašpārvaldēm un Dobeles jauniešu 
domi, attīstīts brīvprātīgais darbs 

Pastāvīgi 

Izglītības 
pārvalde, DJIVC, 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldības 
budžets, 
mecenāti 

R 1.2 

Nodrošināt aktuālāko informāciju un tās 
izmantošanas pieaugumu novada mājas 
lapā  

Modernizēta pašvaldības mājas lapa 

Pastāvīgi 

Administratīvā 
nodaļa, 

nekustamā 
īpašuma nodaļa 

Pašvaldības 
budžets 

Pieejama datu bāze ar vakancēm Dobeles novadā 

Regulāra sadarbība ar esošajiem darba devējiem 

Pieejama aktuāla informācija pašvaldības informācijas kanālos 
par iespējām iegādāties/nomāt īpašumus Dobeles novadā 

R 1.3 

Veicināt novada iedzīvotāju lojalitāti un 
iesaisti novada popularizēšanas aktivitātēs 
un pasākumos 

Dobeles novada zīmola interneta vietnes www.dobeledara.lv 
iesaistoša satura izstrāde, dobelnieku stāsti un konkursi 

Pastāvīgi 

PIUAC 
Pašvaldības 

budžets 
Veicot aptaujas izstrādāts pētījums par zīmola "Dobele dara" 
atpazīstamību iedzīvotāju vidū 

2020 

Panākta pieaugoša tendence "Dobele dara" sociālo tīklu 
Facebook un Instagram sekotāju skaitam 

2020 

RV2 IZGLĪTĪBA 

U2 Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu 

R 1.4 
Veicināt  novada iedzīvotāju zināšanu un 
prasmju pieaugumu 

Atbilstoši pieprasījumam nodrošināta jaunāko tehnoloģiju 
apguve un pilnveidošanās iespējas dažāda vecuma grupām 

2020. 

PIUAC 
 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
 

Sadarbībā ar uzņēmējiem nodrošināta nodarbināto personu 
apmācība un prasmju pilnveidošana, atbilstoši darba tirgus 
pieprasījumam 

2020. 

http://www.dobeledara.lv/
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

Nodrošināta profesionālās kompetences pilnveide un neformālās 
izglītības apguve sociālai atstumtībai pakļautajām personām 

2020. 

R 1.5 
Veicināt mūžizglītības pieejamību novada 
lauku teritorijā 

Veikta iedzīvotāju aptauja par mūžizglītības aktivitātēm novadā, 
pieejamas regulāras mūžizglītības aktivitātes Dobeles novada 
lauku teritorijā 

2020. 

PIUAC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets Izstrādātas un realizētas pašvaldības darbinieku apmācību 
programmas 

2020. 

1. R 1.6 
Veikt novada izglītības iestāžu 
reorganizāciju 

Saskaņā ar izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānu veikta 
pakāpeniska novada izglītība iestāžu reorganizācija 

2020 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldības 
budžets 

R 1.7 

Izstrādāt un realizēt jaunas apmācību 
programmas profesionālās kompetences 
un pamatprasmju (informācijas tehnoloģiju 
un digitālās prasmes, sociālās prasmes, 
svešvalodu, finanšu pratības utt.) pilnveidei 

Izstrādātas apmācību programmas Dobeles novada iedzīvotāju 
profesionālo un sociālo kompetenču pilnveidei, atbilstoši 
pieprasījumam 

2021 PIUAC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.8 
Izvērtēt profesionālās izglītības programmu 
kvalitāti un atbilstību mūsdienu prasībām 

Veikts profesionālās izglītības programmu novērtējums, 
sagatavoti priekšlikumi konkurētspējas paaugstināšanai (t.sk. 
izvērtētas pašreizējās un ieviestas jaunas iespējas izglītoties 
profesionālās izglītības programmās jauniešiem ar invaliditāti)  

 Pastāvīgi 
 

Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

 Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa profesionālās 
izglītības jomā 

Īstenoti karjeras izglītības atbalsta pasākumi 

Rīkoti izglītojamo profesionālās meistarības konkursi 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.9 

Pilnveidot vispārējās izglītības,  
profesionālās ievirzes un interešu izglītības 
kvalitāti un daudzveidību Dobeles novadā 

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, attīstīts atbalsta mehānisms interešu izglītības 
aktivitāšu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 

 Pastāvīgi 

Izglītības 
pārvalde, PIUAC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
 Ieviesta izglītojamo kompetenču attīstoša un iekļaujoša izglītība 2023 

Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa izglītības jomā. Pastāvīgi 

Izglītots novada izglītības iestāžu pedagoģiskais personāls Pastāvīgi 

R 1.10 
Attīstīt novada izglītības iestāžu izglītojamo 
individuālās kompetences 

Sniegts atbalsts novada talantīgo audzēkņu spēju izkopšanai  Pastāvīgi 

Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

Izglītots pedagoģiskais un atbalsta personāls darbam ar 
izglītojamiem, kuriem ir īpašas vajadzības 

Pastāvīgi 

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām integrēti novada vispārējās 
izglītības iestādēs 

Pastāvīgi 

U3 Modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

R 1.11 

Īstenot izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanas  
pasākumus un iestāžu pārbūves darbus  

Veikti izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas un 
modernizācijas pasākumi  

Pastāvīgi 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.12 
Veikt izglītības iestāžu telpu un 
inženierkomunikāciju modernizāciju  

Izremontētas modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas 
novada izglītības iestāžu iekštelpas un inženierkomunikācijas 

Pastāvīgi 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.13 

Pārbūvēt izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūru un pilnveidot sporta 
materiāltehnisko bāzi izglītības iestādēs 

Pārbūvētas izglītības iestāžu sporta zāles un sporta laukumi, 
pilnveidota materiāltehniskā bāze 

Iltermiņā 

Attīstības un 
plānošanas  

nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.14 
Labiekārtot visu novada izglītības iestāžu 
apkārtnes teritorijas 

Modernizēta un labiekārtota izglītības iestāžu ārtelpa  Pastāvīgi 

Izglītības 
pārvalde, 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.15 
Uzbūvēt dienesta viesnīcu visu Dobeles 
pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām 

Ierīkota dienesta viesnīca Dobelē 2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.16  

 
Pilnveidot Dobeles Pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centra materiāli 
tehnisko bāzi 

Veikta izpēte par iespējam izbūvēt ēkas 4.stāvu vai citām 
alternatīvām. Nodrošinātas papildus aprīkotas un pieejamas 
telpas pieaugušo un uzņēmējdarbības aktivitāšu organizēšanai 

 2023. PIUAC 
ES 

finansējums 

R 1.17 

Veikt Dobeles Valsts ģimnāzijas galvenās 
ēkas pārbūvi un  uzbūvēt Dobeles novada 
izglītības iestāžu dabaszinātņu centru 

Sakārtotas un modernas Dobeles Valsts ģimnāzijas esošā mācību 
korpusa telpas.  Nojaukta DVĢ II mācību korpusa ēka. Uzbūvēts 
Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centrs 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.18 
Pārbūvēt un aprīkot bijušā kinoteātra telpas 
Edgara Francmaņa ielā 2 

Nodrošinātas telpas bērnu, jauniešu un citu interešu grupu 
aktivitāšu vajadzībām 

 
2025. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.19 
Pilnveidot izglītības iestāžu 
materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi uzlabots mācību iestāžu kabinetu aprīkojums un 
pilnveidots mācību līdzekļu klāsts 

Pastāvīgi 
Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.20 

Ieviest jaunākās informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas (IKT) izglītības 
kvalitātes paaugstināšanai 

Veikta IKT tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija un pāreja uz 
jaunākajām tehnoloģijām lielākajās izglītības iestādēs 

 Pastāvīgi 
Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

RV3 VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

U4 Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību 

R 1.21 
Izveidot veselības un sociālās aprūpes 
centru 

Izveidots īslaicīgās sociālās aprūpes gultas pakalpojums, paliatīvās 
aprūpes gultas pakalpojums 

2020. 

Sociālais 
dienests, 

Dobeles un 
apkārtnes 
slimnīca 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.22 

Izveidot patversmi un īslaicīgu sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju pilngadīgām personām 

Izveidota patversme Dobeles novadā (ar nakts patversmes 
iespējām) 

2020. Sociālais dienests 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.23 
Izveidot mobilo brigādi aprūpes 
pakalpojuma mājās veikšanai 

Izveidota mobilā brigāde un iegādāts nepieciešamais aprīkojums, 
lai novada iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvu aprūpes mājās 
pakalpojumu 

2021. Sociālais dienests 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.24 
Ieviest sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus novadā 

 Izveidots īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
centrs bērniem 

2020. 

Sociālais dienests 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
Dobeles un apkārtnes slimnīcas brīvās telpas pārbūvētas,   
aprīkotas un pārveidotas par Grupu dzīvokļiem  16 personām ar 
garīga rakstura traucējumiem  

2021 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

 uzlabota sabiedrības informētība par sabiedrības 
mazaizsargātām sociālām grupām 

Pastāvīgi 

Izveidots dienas aprūpes centrs personām ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem Dobeles un apkārtnes slimnīcas 
infekcijas korpusa telpās 

2021 

Dobeles un apkārtnes slimnīcas palīglīdzekļu centra  telpās 
izveidotas specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura 
traucējumiem  

2021 

Dobelē Skolas ielā 11 izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 

2021 

Apmācīts sociālās aprūpes personāls darbam ar dažādu riska 
grupu personām, t.sk., ar garīga rakstura traucējumiem 

Pastāvīgi 

R 1.25 Popularizēt audžuģimeņu kustību 

Organizēti pasākumi audžuģimeņu kustības popularizēšanai, 
pieaudzis audžuģimeņu skaits 

Pastāvīgi Bāriņtiesa 

ES 
finansējums 
pašvaldības 

budžets Izveidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes 
aprūpē esošiem bērniem 

R 1.26 
Paaugstināt sociālā dienesta darbinieku 
profesionalitāti 

Apmācīti, profesionāli pilnveidoti, augsti kvalificēti sociālie 
darbinieki 

 Pastāvīgi Sociālais dienests 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets  īstenoti sociālā darba atbalsta pasākumi un supervīzijas 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.27 

Attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām 
organizācijām, kuru mērķa grupa ir 
ģimenes, kurās dzīvo personas ar 
invaliditāti  

Attīstīts atbalsta mehānisms nevalstiskajām organizācijām, kuru 
mērķu grupa ir ģimenes, kurās dzīvo personas ar invaliditāti (t.sk. 
veicināta pašvaldības un uzņēmēju savstarpējā sadarbība 
jautājumos, kas attiecas uz personu ar invaliditāti iesaisti darba 
tirgū) 

Pastāvīgi 

PIUAC, Sociālais 
dienests, 

sadarbībā ar 
NVO 

Pašvaldības 
budžets 

R 1.28 

Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbalstīt 
iedzīvotāju iniciatīvas sociāla un veselības 
rakstura projektu īstenošanā 

Projektu konkursu kārtībā biedrībām un nodibinājumiem sociāla 
un veselības rakstura projektiem piešķirts finansiāls atbalsts  

Pastāvīgi Sociālais dienests 
Pašvaldības 

budžets 

R 1.29 

Veikt Sociālā dienesta un attālināto klientu 
apkalpošanas punktu telpu paplašināšanu 
un pielāgošanu atbilstoši MK noteikumiem 
Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem" 

Paplašinātas un pielāgotas Sociālā dienesta un attālināto klientu 
apkalpošanas punktu telpas  

2020 
Sociālais 

dienests, pagastu 
pārvaldes 

Pašvaldības 
budžets 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.30 

Ierīkot video novērošanas kameras Ģimeņu 
atbalsta centrā "Lejasstrazdi" un Sociālajā 
dienestā 

Ierīkotas video novērošanas kameras ĢAC "Lejasstrazdi" un 
Sociālajā dienestā 

2019 Sociālais dienests 
Pašvaldības 

budžets 

R 1.31 

Izstrādāt veselības veicināšanas 
programmu topošajiem un jaunajiem 
vecākiem 

Izstrādāta un ieviesta topošo un jauno vecāku veselīgu un stipru 
ģimeņu veicināšanas programma  

2022 PIUAC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

U5 Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

R 1.32 

Modernizēt slimnīcas infrastruktūru un 
paplašināt veselības pakalpojumu 
pieejamību Zemgales reģiona iedzīvotājiem 

Pārbūvētas Dobeles un apkārtnes slimnīcas telpas (t.sk. slimnīcas 
infrastruktūra pielāgota personām ar invaliditāti), paaugstināta 
energoefektivitāte, modernizētas un paplašinātas diagnostikas 
iespējas,  

2020. 
Dobeles un 
apkārtnes 
slimnīca 

ES 
finansējums, 

Veselības 
ministrija 

R 1.33 
Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību Iedzīvotājiem nodrošināta pieejamība ģimenes ārstu praksēm Pastāvīgi 

Pagastu 
pārvaldes 

Pašvaldības 
budžets 

R 1.34 

Izstrādāt veselības veicināšanas 
programmu un koordinēt veselības 
veicināšanas aktivitātes visā novadā 

Izstrādāta un ieviesta novada iedzīvotāju veselības veicināšanas 
programma 

2020 
DJIVC, 

Sociālais dienests 
 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

RV4 KULTŪRA, SPORTS UN ATPŪTA 

U6 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu 
Pārbūvēta Dobeles Ķestermeža brīvdabas estrāde Ilgtermiņā 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.35 
Veidot, attīstīt un papildināt kultūras 
infrastruktūru 

Pārbūvēta Dobeles pilsdrupu kapela 2021 
Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā 

nodaļa, Kultūras 
un sporta 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

Veikti Dobeles pilsdrupu arheoloģiskie pētījumi 2021 

Labiekārtota pilsdrupu teritorija 2021 

Uzlabota un atjaunota novada kultūras iestāžu infrastruktūra Pastāvīgi 

 
 Pilnveidota un uzlabota brīvdabas estrāžu un kultūras iestāžu 
infrastruktūra 

2020 

R 1.36 

Veicināt tradicionālās kultūras un tautas 
tradīcijas balstītu pasākumu attīstību un 
popularizēšanu 

Pilnveidots Dobeles Amatu mājas pasākumu piedāvājums 2020 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 1.37 
Nodrošināt Dobeles novada vēstures 
pētniecību, dokumentēšanu, saglabāšanu 

Dobeles Novadpētniecības muzeja aktivitātes pētot, saglabājot 
un popularizējot novada kultūrvēsturiskās vērtības  

Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
Izstrādāta Pils kapelas ekspozīcijas koncepcija 2020 

R 1.38 
 Pilnveidot kultūras iestāžu tehnisko un 
materiālo nodrošinājumu 

 Uzlabots un atjaunots novada kultūras iestāžu materiāli 
tehniskais nodrošinājums 

Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 
ES 

finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
Īstenoti pasākumi kultūras namu energoefektivitātes 
paaugstināšanai un labiekārtošanas uzlabošanai 

2020 
Kultūras un 

sporta pārvalde, 
Komunālā nodaļa 

U7 Attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un vecināt amatierkolektīvu, interešu grupu un sabiedrisko organizāciju aktivitāti un darbību 

R 1.39 
 Veidot un attīstīt kultūras pakalpojumu un 
pasākumu piedāvājumu 

 Organizēti kultūras pasākumi ar plašu atpazīstamību 

Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta novada bibliotēku tīkla darbība, pilnveidota 
bibliotēku materiāli tehniskā bāze un pakalpojumi 

Sniegts atbalsts iedzīvotāju iniciatīvai, veidojot kultūras 
piedāvājumu un attīstot tradīcijas 

Rīkoti pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides pasākumi 
un aktivitātes pārvaldes darbiniekiem 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.40 

Atbalstīt un veicināt tautas mākslas un  
amatiermākslas kolektīvu darbību un 
izaugsmi 

Papildināta tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu materiāli 
tehniskā bāze 

Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbība 

Veikta tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu uzraudzība un 
metodiskā palīdzība 

R 1.41 
Attīstīt starptautisko sadarbību kultūras 
jomā 

Kultūras apmaiņas pasākumi ar ārvalstu sadarbības partneriem Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

U8 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi 

R 1.42 
Izveidot Dobeles olimpisko sporta veidu 
centru 

Pārbūvēts un modernizēts stadiona komplekss, nodrošinātas 
iespējas rīkot vietēja un valsts mēroga sporta aktivitātes 
(atbilstoši Dobeles olimpisko sporta veidu centra koncepcijai). 
DVĢ, Dobeles 1.vsk. skolēniem un Dobeles Sporta skolas 
audzēkņiem nodrošinātas kvalitatīvas sporta nodarbības āra 
apstākļos 

 
Ilgtermiņā 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā 

nodaļa, Kultūras 
un sporta 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
 

R 1.43 
Attīstīt, pārbūvēt esošos un veidot jaunus 
sporta infrastruktūras objektus  

 Pilnveidoti sporta infrastruktūras objekti Dobeles novadā 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā 

nodaļa, Kultūras 
un sporta 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
 

  

Papildināta un uzlabota sporta nozares materiāli tehniskā bāze 

R 1.44 
Veicināt sporta  iestāžu darbinieku 
profesionālo pilnveidi un izaugsmi 

 Organizēti pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi. 
Nodrošināti  izglītības un metodiskā darba pasākumi 

Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums 
pašvaldības 

budžets 

R 1.45 

Sporta un veselīga dzīves veida un 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana 
 

 
Nodrošināts sporta pasākumu piedāvājums dažādai auditorijai 

Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
Nodrošināts atbalsts novada sporta klubiem un realizēta 
sadarbība ar tiem sporta pasākumu rīkošanā 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.46 

Nodrošināt atbalstu novada sporta 
klubiem, biedrību aktivitātēm un 
individuālajiem sportistiem 

Veicinātas un atbalstītas uz augstiem sasniegumiem virzītas 
sporta aktivitātes 

Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 
Pašvaldības 

budžets 

RV5 PĀRVALDĪBA 

U9 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

R 1.47 

Uzlabot aktuālākās informācijas pieejamību 
un paaugstināt iedzīvotāju informētības 
līmeni par pašvaldības un tās iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 

Izvietotas IKT un nodrošināta aktuālākās informācijas pieejamība 
publiskās pulcēšanās vietās 

Pastāvīgi 
Administratīvā 

nodaļa 

ES 
finansējums, 
Pašvaldības 

budžets 

Aktuālā informācija par pašvaldības darbu katru mēnesi tiek 
publicēta informatīvajā izdevumā "Dobeles Novada Ziņas"  

Pilnveidota novada mājaslapa un citi pašvaldības komunikācijas 
rīki, uzlabojot atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem 

Novada mājas lapā nodrošināta informācija vismaz divās 
svešvalodās 

Pilnveidots iestāžu darbs sabiedrības informēšanā 

R 1.48 

Īstenot pasākumus pašvaldības iestāžu un 
administratīvo ēku pieejamībai, pārbūvei 
un energoefektivitātes paaugstināšanai 

Veikti energoefektivitātes pasākumi pašvaldības iestāžu 
administratīvajās ēkās un pašvaldībai piederošajās ēkās un 
samazināti siltuma zudumi 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā 

nodaļa, pagastu 
pārvaldes 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

Veikti labiekārtošanas, atjaunošanas darbi pašvaldības ēkās, 
nodrošinot labus apstākļus gan iestāžu darbiniekiem, gan 
apmeklētājiem  

Nodrošināta pašvaldības iestāžu un administratīvo ēku 
pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem 

R 1.49 
Paaugstināt pašvaldības speciālistu 
kapacitāti un profesionalitāti 

Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, uzlabota starpnozaru 
iekšējā komunikācija un sadarbība, regulāri organizēti kapacitātes 
paaugstināšanas pasākumi 

Pastāvīgi 

Administratīvā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 
nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets Pašvaldības darbiniekiem nodrošināta kvalitatīva darba vide 

Starpvalstu sadarbība  un pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijā 

Izstrādāti un izgatavoti novada tēlu reprezentējoši materiāli Pastāvīgi 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.50 
Veicināt novada atpazīstamību un tēla 
popularizēšanu 

Uzturēta aktīva starpvalstu sadarbība  
Administratīvā 

nodaļa 
Pašvaldības 

budžets 

U10 Veicināt pašvaldības, valsts  un citu iestāžu, iedzīvotāju un NVO sadarbību un partnerību 

R 1.51 
Veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem, 
NVO, uzņēmējiem un pašvaldību 

Pašvaldība kā informācijas kanāls un saikne efektīvai sadarbībai 
starp visām interešu grupām 

Pastāvīgi 
 

Administratīvā 
nodaļa 

Pašvaldības 
budžets 

Nodrošināta telpu pieejamība NVO iniciatīvām (izmantojot PIUAC 
un pagasta pārvalžu infrastruktūru), izveidota NVO konsultatīvā 
padome un sadarbības/koordinēšanas funkcija ar NVO deleģēta 
PIUAC 

PIUAC, pagastu 
pārvaldes 

R 1.52 
Sekmēt iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu 
un iesaisti sabiedriskajos procesos 

Regulāri organizēti iedzīvotāju forumi un ideju sapulces, pieaudzis 
biedrību un iedzīvotāju īstenoto iniciatīvas projektu skaits 

Pastāvīgi Pašvaldība 

Pašvaldības 
budžets 

Attīstītas projektu programmas vietējo iniciatīvu projektu 
īstenošanai 

 

Sociālais 
dienests, 

Kultūras un 
sporta pārvalde, 

PIUAC 

Regulāra, aktuāla un iesaistoša satura informācijas izvietošana 
zīmola "Dobele Dara" sociālo tīklu Facebook un Instragram lapās, 
nodrošinot tūlītēju atgriezenisko saiti, precizējot iedzīvotāju 
vajadzības un jautājumus 

Pastāvīgi PIUAC 

R 1.53 

Iedzīvināt un veicināt Dobeles novada 
zīmola "Dobele dara" atpazīstamību 
novada, Zemgales reģiona un Latvijas 
mērogā 

Izveidota mūsdienīga un iesaistoša zīmola interneta vietne 
www.dobeledara.lv, izstrādāts zīmola iedzīvināšanas 
komunikācijas plāns, nostiprināta sadarbība zīmola ieviešanā un 
integrācijā pašvaldības kultūras, tūrisma, uzņēmējdarbības 
pasākumu un aktivitāšu komunikācijā 

Pastāvīgi 

PIUAC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

Izstrādāti novada tēlu reprezentējoši materiāli komunikācijai ar 
vietējo mērķauditoriju un sadarbības partneriem ārpus Latvijas 
robežām. Izstrādāti zīmola komunikācijas materiāli izmantošanai 
pilsētvidē.  

PIUAC, Kultūras 
un sporta 
pārvalde, 
Būvvalde 

Zīmols "Dobele dara" iekļūst ietekmīgāko zīmolu sociālajos tīklos 
TOP20  

PIUAC 

http://www.dobeledara.lv/


13 
 

Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 1.54 
Stiprināt Dobeles pilsētas lomu Zemgales 
plānošanas reģionā un ārpus tā  

Attīstīta sadarbība un funkcionālās saites ar apkārtējām 
teritorijām (pilsētām un novadiem) 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 
Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Kultūras 
un sporta 

pārvalde, TIC, 
Administratīvā 
nodaļa, PIUAC 

Pašvaldības 
budžets Sagatavoti un īstenoti kopīgi projekti nodarbinātības veicināšanā, 

investīciju piesaistē, tūrisma attīstībā u.c. jomās 

 
ATTĪSTĪTA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

RV6 UZŅĒMĒJDARBĪBA 

U11 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus 

R 2.1 
Veicināt tālākizglītības iespējas 
strādājošajiem 

Pieejams profesionālās pilnveides pasākumu klāsts (semināri, kursi 
un tml.) strādājošajiem konkurētspējas uzlabošanai atbilstoši darba 
tirgus vajadzībām 

Pastāvīgi PIUAC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
Paplašinātas tālmācības apmācību iespējas 

Tālākizglītības apmācību programmās iesaistīti apkārtējo novadu 
iedzīvotāji. 

R 2.2 Jauniešu integrācija darba tirgū 

Jaunieši, kuri nemācās un nestrādā, iesaistīti profesionālās un 
neformālās izglītības programmās 

Pastāvīgi 
PIUAC, Izglītības 

pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
Uzlabota jauniešu izpratne par uzņēmējdarbību 

R 2.3 
Organizēt mazo uzņēmēju apmācības sava 
biznesa īstenošanā 

Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, praktiski semināri 
mazajiem novada un apkārtējo novadu uzņēmējiem ar mērķi 
paaugstināt to zināšanas sekmīgākai produkcijas/pakalpojumu 
pārdošanai 

Pastāvīgi PIUAC 
Pašvaldības 

budžets 

Īstenoti pārrobežu sadarbības projekti un apmācības 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 2.4 
Veicināt izglītības satura sasaisti ar darba 
tirgus vajadzībām 

Nodrošinātas karjeras ievirzes konsultācijas/semināri jauniešiem 
(pēc iespējas agrākā vecumā) 

Pastāvīgi 
PIUAC, Izglītības 
pārvalde, BJC, 

DJIVC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

Veicināta jauniešu nodarbinātība un prakses vietas vasaras periodā 

Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam 

Attīstīta sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm, zinātniekiem 

Sadarbība ar uzņēmējiem, nodrošinātas praktiskās apmācības un 
prakses vietas darba devēju uzņēmumos 

PIUAC apmācību programmas pielāgotas darba tirgus 
pieprasījumam 

R 2.5 
Atbalstīt vietējo uzņēmēju sadarbību un 
iniciatīvas 

Regulāras vietējo uzņēmēju tikšanās par aktualitātēm novadā un 
savstarpējās sadarbības iespējām 

Pastāvīgi 
 

PIUAC, 
Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldības 
budžets 

Izveidota "Dobeles novada gada uzņēmējs" izvērtēšanas koncepcija 
sasaistē ar zīmola "Dobeles dara" iniciatīvu #DobeleDaraLepnums 

2020. 

Izveidota sadarbība ar apkārtējiem novadiem un pilsētām 
nodarbinātības jautājumos 

2020 

R 2.6 
Atbalstīt vietējās ražotāju produkcijas 
popularizēšanu un realizēšanas iespējas 

Pieaudzis vietējo ražojumu noiets novadā, regulāri vietējo ražotāju 
gadatirgi 

Pastāvīgi 
PIUAC, 

Kultūras un 
sporta pārvalde 

Pašvaldības 
budžets 

Pilnveidota interneta vietne www.dobeledara.lv, kurā tiek 
popularizēti novada mājražotāji, mazie uzņēmēji, tūrisms 

Izstrādāti novadu popularizējoši suvenīri, sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem un profesionāļiem dizaina jomā 

Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi mājražotājiem un 
amatniekiem 

Organizēti produkcijas noieta veicināšanas pasākumi – tirdzniecība 
internetā, eksportspējas veicināšanas pasākumi (kontaktbiržas u.c.) 

Pastāvīgi 
PIUAC, 

Kultūras un 
sporta pārvalde 

Pašvaldības 
budžets 

Organizētas e-vides apmācības konkurētspējas palielināšanai, 
eksportspējas paaugstināšanai 

Pastāvīgi PIUAC 
Pašvaldības 

budžets 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 2.7 
Veicināt zaļās un inovatīvās 
lauksaimniecības attīstību 

Izstrādātas apmācību programmas zaļās produkcijas eksporta 
veicināšanai (biznesa plānošana, lauksaimniecības produktu 
radīšana, iepakošana un virzīšana tirgū), interneta vietne produktu 
virzīšanai tirgū, organizēti starpvalstu pieredzes apmaiņas semināri, 
uzlabots PIUAC aprīkojums radošajām darbnīcām 

Pastāvīgi PIUAC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 2.8. Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību 

Atbalstīta sociālā uzņēmējdarbība, izveidoti sociālie uzņēmumi, 
atbalstīti labdarības projekti 

 2024 

PIUAC, 
Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa,  Sociālais 
dienests  

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

Paaugstināts sabiedrības informētības līmenis un iesaiste sociālās 
aktivitātēs. Izstrādātas atbalsta programmas ar invaliditāti, viņu 
iekļaušanai darba tirgū 

U12 Pilnveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības un zinātnes attīstībai novadā 

R 2.9 
Veicināt novada industriālo teritoriju 
attīstību 

Īstenoti teritorijas pievedceļu un komunikāciju pārbūves projekti 
novada industriālajās teritorijās 
 

2020. 
Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

Sakārtota publiskās infrastruktūras pieejamība, nodrošināts atbalsts 
maza un vidēja mēroga uzņēmējdarbībai un palielināts privāto 
investīciju apjoms novadā 

2020. 

Veikta uzņēmējdarbībai plānoto degradēto teritoriju revitalizācija 2019. 

RV7 TŪRISMS 

U13 Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību 

R 2.10 
Pilnveidot tūrisma infrastruktūru novada 
teritorijā 

Sakārtota autoceļu infrastruktūra (noasfaltēti atlikušie 2 km līdz 
Pokaiņu mežam) 

2020. 

TIC,  Komunālā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 
nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 
Izvietotas velosipēdu novietnes 

Pilnveidots norādes zīmju un informācijas stendu tīkls 

R 2.11 
Uzlabot tūrisma produktu un pakalpojumu 
pieejamību 

Palielināta tūrisma informācijas centra darbinieku kapacitāte. 
Paaugstināta novada TIC profesionālā, tehniskā un finansiālā 
kapacitāte.  

Pastāvīgi TIC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 2.12 
Veicināt tūrisma pakalpojumu kvalitātes 
celšanos 

Veikti pētījumi par tūristu apmierinātību par pakalpojumu kvalitāti 
(anketēšana, aptaujas u.c.) 

Pastāvīgi TIC 
ES 

finansējums, 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

Organizētas „Info dienas”, apmācības un pieredzes apmaiņas 
braucieni Dobeles novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 

pašvaldības 
budžets 

U14 Paplašināt tūrisma piedāvājumu un sadarbību starp tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm 

R 2.13 Pilnveidot tūrisma informācijas sistēmu 
Pilnveidota mājas lapas www.dobele.lv tūrisma sadaļa  vismaz 4  
svešvalodās, aktīvi izmantoti tūrisma portāli un sociālie tīkli tūrisma 
piedāvājuma popularizēšanai 

 
Pastāvīgi 

TIC 
Pašvaldības 

budžets 

R 2.14 Attīstīt sadarbību tūrismā 

Attīstīta sadarbība starp galvenajiem partneriem - pašvaldībām, 
Zemgales plānošanas reģionu, uzņēmējiem, Latvijas izglītības 
institūcijām, Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Zemgales Tūrisma 
asociāciju un tml. 

Pastāvīgi TIC 
Pašvaldības 

budžets 

R 2.15 

Attīstīt perspektīvos tūrisma veidus un 
dažādot tūrisma piedāvājumu, veidojot 
Dobeli par atpazīstamu galamērķi 

Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām izstrādāti jauni vietējie un 
pārrobežu maršruti, izmantojot daudzveidīgos dabas, kultūrvēstures 
resursus, tūrisma uzņēmēju piedāvājumu.  

2020. TIC 
Pašvaldības 

budžets 

Par Dobeles tūrisma piesaistes vietām Dobelē kļuvušas atjaunotās 
Dobeles pilsdrupas un pils parks, Ķestermežs ar izveidotām dabas 
takām gar Bērzes upi, aktīvās atpūtas vietām un bērnu rotaļu 
pilsētiņu, Dobeles meteorīta takas 

Atbilstoši Latvijas tūrisma sauklim „Best enjoyed slowly” 
(„Nesteidzīga atpūta Latvijā”) attīstīts lauku, dabas un 
gastronomiskais tūrisms, veidojot kopīgus tūrisma produktus ar 
apkārtējām pašvaldībām 

Populārais sniegavīru saiets, novada svētki, Pils svētki un Ābolu 
svētki piesaista apmeklētājus ar daudzveidīgām kultūras un izklaides 
aktivitātēm 

R 2.16 
Nodrošināt mārketinga pasākumus novada 
tūrisma piedāvājumu popularizēšanai  

Pastāvīga piedalīšanās starptautiskajos tūrisma gadatirgos, izdoti 
bukleti, kartes, publicēta reklāma masu medijos, rīkotas 
informatīvās dienas žurnālistiem. 

Pastāvīgi TIC 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 2.17 

Paplašināt Dobeles Amatu māju par 
reģionālo centru ar plašu tūrisma 
piedāvājumu  

Amatu māja attīstās kā apkārtējo novadu amatniecības centrs un 
mazo biznesa uzņēmumu un mājražotāju attīstības atbalsts 

2020 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

http://www.dobele.lv/
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ATTĪSTĪTA UN SAKĀRTOTA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE 

Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

RV8 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

U15 Attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus 

R 3.1. 

Pārbūvēt pašvaldības ielas un autoceļus 
saskaņā ar Rekonstruējamo autoceļu 
sarakstu  

Pārbūvēti pašvaldības ceļi un ielas  2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 3.2 
Veicināt valsts autoceļu pārbūvi 
(2.pielikums) 

Regulāra sadarbība ar atbildīgajām valsts institūcijām, pārbūvēti 
valsts ceļi saskaņā ar ceļu sarakstu 

2020. Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 

Valsts 
budžets 

R 3.3 Uzlabot satiksmes drošību  
Ierīkots jauns un pilnveidots esošais ielu apgaismojums novada 
ciemos un pilsētā 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets 

R 3.4 
Saglabāt pašreizējo pasažieru 
pārvadāšanas modeli 

Skolēnu autobusu maršrutu integrācija kopējā pasažieru 
pārvadājumu tīklā 

Pastāvīgi 
Izglītības 
pārvalde, 

piesaistot ZPR 

Pašvaldības 
budžets Popularizēts Dobeles novada skolēnu pārvadāšanas modelis citās 

pašvaldībās kā labās prakses piemērs 

R 3.5 
Attīstīt gājējiem un velobraucējiem 
paredzēto infrastruktūru novada teritorijā 

Pārbūvēti esošie un izveidoti jauni gājēju un veloceliņi, un tilti   
Ilgtermiņā 

Komunālā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 
nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 

budžets Sadarbībā ar Tērvetes novadu un Jelgavas novadu izveidoti veloceliņi  

U16 Attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūru 

R 3.6 
Veicināt autotransporta CO2 izmešu 
samazināšanos 

Ierīkoti ETL uzlādes punkti  2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums 

U17 Attīstīt ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 3.7 Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte   Uzbūvēta jauna atdzelžošanas stacija pilsētā 2020. 
SIA „Dobeles 

Ūdens” 
ES 

finansējums 

R 3.8 Attīstīt ūdenssaimniecību novadā  
Pārbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, uzlabota 
ūdensapgādes kvalitāte un paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu 
pieejamība  

2020. 
SIA „Dobeles 

Ūdens” 
ES 

finansējums 

R 3.9 
Pilnveidot lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmas 

Pārbūvētas un ierīkotas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas  2020. 

Komunālā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 
nodaļa 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

R 3.10 

Izstrādāt un izveidot atbalsta mehānismu 
iedzīvotājiem pieslēgumu izveidei pie 
centralizētās kanalizācijas sistēmas  

Līdzfinansējuma sniegšana iedzīvotājiem pieslēguma izveidei pie 
centralizētās kanalizācijas sistēmas 

2020 Komunālā nodaļa 
Pašvaldības 

budžets 

RV9 VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

U19 Nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu 

R 3.11 
Pilnveidot vides izglītības kvalitāti un 
pieejamību novadā  

Regulāras publikācijas par vides jautājumiem un dabas aizsardzību 
novada laikrakstā 

pastāvīgi 
Izglītības 

pārvalde, DJIVC 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

Attīstīta sadarbība ar jauniešu organizācijām, kas veicina vides 
izglītības pieejamību jauniešiem saprotamā un saistošā veidā 

Organizētas vides izglītības aktivitātes bērniem (sākot ar pirmsskolas 
vecumu) 

Vides projektu izstrāde projektu nedēļas ietvaros izglītības iestādēs 

R 3.12 
Veicināt novada upju un ūdenstilpju 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos 

Izstrādāti novada upju un ūdenstilpju apsaimniekošanas plāni 2020 Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība 

Papildināti novada ūdenstilpju resursu krājumi 2020 
LVM 

finansējums 

Ierīkotas strūklakas – aeratori Bērzes upē un ūdenstilpēs Dobeles 
pilsētā 

2020 Komunālā nodaļa Pašvaldība 

R 3.13 
Veikt pašvaldības īpašumā esošo mežu 
apsaimniekošanu  

Veikta pašvaldības īpašumā esošo mežu inventarizācija 
2020 

Nekustamā 
īpašuma nodaļa 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

Izstrādāts pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 3.14 

Sekmēt racionālu pašvaldības īpašumā 
esošo lauksaimniecības zemju 
izmantošanu 

Veikti meliorācijas darbi 
 
2020 

Komunālā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 
nodaļa 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

R 3.15 
Veicināt novadā esošo dabas un kultūras 
pieminekļu saglabāšanu 

Veikti Dobeles pilsdrupu konservācijas darbi 2020. Komunālā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 
nodaļa 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

Veikta Dobeles pils kompleksa kapelas izbūve 2021. 

R 3.16 Pilnveidot kultūras pieminekļu pieejamību Uzlabota pilsdrupu pieejamība 2020. 

Komunālā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 
nodaļa 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

R 3.17 
Veikt pašvaldības dzīvojamā fonda 
sakārtošanu 

Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts Pastāvīgi 
Dobeles 

Namsaimnieks 
Pašvaldības 

budžets 

R 3.18 
Modernizēt pašvaldības nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanas datubāzi 

Pilnveidota materiāltehniskā bāze un modernizēta datu bāze 2020. 
Nekustamā 

īpašuma nodaļa 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

U20 Veicināt teritorijas labiekārtošanu un racionālu izmantošanu 

R 3.19 
Sekmēt degradēto un neestētisko 
privātīpašumu (graustu) sakārtošanu 

Pakāpeniski un saskaņā ar likumdošanu likvidētas ēkas, kuras ir 
neapmierinošā tehniskā stāvoklī, degradē vidi un apdraud 
sabiedrisko drošību 

2020. Būvvalde Pašvaldība 

R 3.20 

Labiekārtot atpūtas un fizisko aktivitāšu 
laukumus un rekreācijas teritorijas novada 
teritorijā 

Labiekārtots Bērzes upes kreisais krasts, izveidota pievilcīga vide un 
sakārtota pilsētas zaļā teritorija, uzlabotas iedzīvotāju un tūristu 
atpūtas iespējas 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā 

nodaļa, pagastu 
pārvaldes 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

Pārbūvēti esošie un izveidoti jauni bērnu spēļu un rotaļu laukumi 

Attīstīta apskates, aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūra pilsētā un 
ciemos 

R 3.21 
Veicināt daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanu 

Ierīkoti soliņi, atkritumu urnas un tml. sadarbībā ar privātajām 
iniciatīvām 

pastāvīgi 

Komunālā 
nodaļa, SIA 
„Dobeles 

namsaimnieks” 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
Finanšu 

avots 

R 3.22 
Paplašināt un sakārtot novada kapsētu 
teritorijas  

Sakārtota meliorācijas sistēma, sakārtotas brīvās zonas novada 
kapsētās  

2020. Komunālā nodaļa 
ES 

finansējums, 
Pašvaldība 

Izstrādāts apbedījumu plāns (reģistrs) 

Izstrādāts projekts par apbedījumu paplašināšanas zonu izveidi 
novada kapsētās 

R 3.23 Veicināt meliorācijas sistēmu pārbūvi 
Pakāpeniska meliorācijas sistēmu pārbūve (sadarbībā ar īpašniekiem 
un kaimiņu novadiem) 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums 

R 3.24 
Veicināt vietējā ģeodēziskā tīkla 
sakārtošanu Dobeles pilsētā  

Sakārtots ģeodēziskais tīkls Dobeles pilsētā 2020. 
Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

RV10 DROŠĪBA 

U21 Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā 

R 3.25 
Uzlabot Dobeles novada pašvaldības 
policijas materiāltehnisko bāzi 

Modernizēts pašvaldības policijas aprīkojums pastāvīgi 
Pašvaldības 

policija 
Pašvaldība 

R 3.26 
Pilnveidot videonovērošanas sistēmu 
novadā 

Uzstādītas video novērošanas kameras iedzīvotāju drošības un 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 

2020. 
Pašvaldības 

policija 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

R 3.27 Pilnveidot ugunsdrošības sistēmu novadā 

Ierīkoti dūmu detektori pašvaldības ēkās. Modernizēta 
ugunsdzēsības signalizācija un nomainīti dūmu detektori. 
 

2020. 
Komunālā 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

Uzstādīti gāzes noplūdes detektori 2020. 

R 3.28 
Organizēt izglītojošus pasākumus 
sabiedrībai  

Regulāra sabiedrības informēšana un citi preventīvi pasākumi ar 
drošību un pilsonisko līdzatbildību saistītiem jautājumiem 

pastāvīgi 
Pašvaldības 

policija 
Pašvaldība 

 


