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SAĪSINĀJUMI 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

DAVV – Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 

ES – Eiropas Savienība 

IT – informāciju tehnoloģijas 

LAT-LIT – Latvijas-Lietuvas 

NVO – nevalstiskā organizācija 

PIPP – publiskā interneta pieejas punkts 

PIUAC – Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra 

TIC – Tūrisma informācijas centrs 

ZPR – Zemgales plānošanas reģions 

ZTA – Zemgales tūrisma aģentūra 
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IEVADS 
2013.gada 28.novembrī Dobeles novada dome ar lēmumu Nr. 336/13 ir apstiprinājusi 

vidēja termiņa plānošanas dokumentu "Dobeles novada attīstības programma 2014.-

2020.gadam". 2014.gada 29.decembrī Dobeles novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 341/13 "Par 

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

apstiprināšanu". 

Dobeles novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā Attīstības 

programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurš sastāv no sekojošām daļām: 

- Stratēģiskā daļa (atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-

2030.gadam stratēģiskajiem mērķiem, ir noteiktas novada attīstības prioritātes, 

rīcības virzieni un uzdevumi); 

- Rīcības un investīciju plāns (uzskaitītas Attīstības programmas ietvaros veicamās 

rīcības. Investīciju plānā ietvertas būtiskākās Dobeles novada pašvaldībai 

nepieciešamās investīcijas laikā posmā no 2014.-2020.gadam, definēts to apjoms, 

finansējuma avoti, plānotie darbības rezultāti, plānotais projekta ieviešanas laiks 

un atbildīgie par īstenošanu); 

- Īstenošanas uzraudzība (noteikts uzraudzības un ziņojumu sagatavošanas 

periodiskums un tajā ietveramie uzraudzības rādītāji, kurus var koriģēt pēc 

pašvaldības ieskatiem un pieejamajiem datiem); 

- Pielikumi. 

Attīstības programmā ir izvirzītas 4 vidēja termiņa prioritātes: 

 VTP1 Iedzīvotāju skaita saglabāšana un moderna izglītības, sociālo, kultūras un 

sporta pakalpojumu infrastruktūra; 

 VTP 2 Efektīvi uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti; 

 VTP 3 Sakārtota publiskā ārtelpa; 

 VTP 4 Sakārtota ceļu infrastruktūra. 

Atbilstoši vidēja termiņa prioritātēm plānošanas dokumentā izvirzīts 21 uzdevums un 98 

rīcības, kas apkopotas Rīcību plānā. Attīstības programmas rīcību plāns izstrādāts 2014.-

2020.gadam, tas tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, nemainot plānošanas dokumentos 

noteiktos stratēģiskos mērķus un prioritātes.  

Uzraudzības ziņojuma mērķis ir sekot līdzi Dobeles novada teritorijas attīstības rādītāju 

izmaiņām, analizēt to cēloņus un potenciālo ietekmi, novērtēt novada attīstību. 

Šis uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanu 

sniegts par 2015.gadu. Ziņojumā:  

 apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati un atspoguļotas galvenās novada attīstības 

tendences; 

 apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu; 

 apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem. 

Uzraudzības ziņojums tiek veikts vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskata izstrādi, 

Ziņojumu sagatavojusi Dobeles novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības 

plānotāja Zane Peļņa. 
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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 2015.gadu nav pieejami, tad tabulā Nr. 1 dati ir norādīti par 2014.gada 

periodu. 

tabula Nr. 1 

Teritorijas attīstības rādītāji 

Rādītājs 
Bāzes 

gads 

Vērtība 

bāzes 

gadā 

2015.gads 
Sasniedzamais 

rezultāts 

2020.gadā 

Bāzes gada 

tendence 

pret 

sasniedzamo 

rezultātu 

Avots 

Vērtība 

Izmaiņas 

pret bāzes 

gadu 

Iedzīvotāju 

skaits gada 

sākumā 

2013. 23 532 22 557 -975  ≥ 23 532  PMLP 

Dabiskais 

pieaugums 

2012. -73 -88 

(2014.) 

-15 ≥ - 40  CSP 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis 

2013. 518 540 

 

+22 < 530  PMLP 

Bezdarba 

līmenis (%) 

2013. 10,1 7,2 

(decembrī) 

-2,9 < 9  NVA 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi uz 1 
novada 

iedzīvotāju 

(EUR) 

2012. 830 1001 +171 > 882  Pašvaldības 

dati 

Teritorijas 

attīstības 

indekss 

2011. 0,058 -0,228 
(2014.) 

-0,17 > 0,1  VRAA 

Tirgus sektora 

ekonomiski 

aktīvās 

statistikas 

vienības uz 

1000 

iedzīvotājiem 

2012. 53 59 
(2014.) 

+6 60   

CSP 

Ilgtermiņa 
migrācijas saldo 

2012. -229 -252 
(2014.) 

-23 ≥ 40  CSP 

 

Novada iedzīvotāju skaits uz 2015.gada 1.janvāri bija 22 557. Lai arī vēlamais 

sasniedzamais rezultāts ir saglabāt iedzīvotāju skaitu novadā vismaz 2013.gada līmenī, tomēr, 

pretēji plānotajam, tas ir samazinājies un pieauguma tendence ir negatīva. 

Negatīva tendence ir bijusi arī rādītājam "Dabiskais pieaugums". Par 2015.gadu dati uz 

ziņojuma sagatavošanas brīdi CSP mājas lapā nav pieejami, tādēļ dati ir par 2014.gadu. 2014.gadā 

dzimušo skaits bija 200 un 288 mirušo skaits, līdz ar to dabiskā pieauguma rādītājs ir -88. Pretēji 

plānotajam arī šis rādītājs novadā neuzlabojas. 

Līdzīgi kā valstī, arī Dobeles novadā ir samazinājies darbaspējas vecuma un līdz 

darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits, kā arī periodā, par kuru izstrādāts uzraudzības ziņojums, 

ir samazinājies pēc darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits. 
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Vecuma grupas 2014 2015 

Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam 3318 3264 

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā 15158 14750 

Iedzīvotāji pēc darbaspējas vecuma 4504 4543 

KOPĀ 22980 22557 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita 

attiecība pret personu skaitu darbspējas vecumā un novadā šis rādītājs pēc PMLP datiem, 

salīdzinot ar bāzes gadu, ir palielinājies (no 518 2013.gadā uz 540 2015.gadā).  

  Bezdarba līmenis novadā ir samazinājies un 2015.gada beigās tas ir bijis 7,2%, līdz ar to 

rādītājs uzraudzības periodā ir bijis ar pozitīvu tendenci. 

  2015.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 novada iedzīvotāju, salīdzinot ar 

2012.gadu ir pieauguši, un sasniedz 1001 EUR. 

Viens no novada attīstību raksturojošiem rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss (TAI). 

TAI ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības koeficientiem summējot 

svarīgāko, pašvaldības attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. TAI 

aprēķināšanu un publicēšanu veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Novadam teritorijas 

attīstības indekss 2011.gadā bija 0,058 un novads ierindojās 39. rangā, savukārt pēc 2014.gada 

datiem šis rādītājs ir negatīvs -0,228 un novads pēc TAI ierindojas 55. rangā no 110.  

2014.gadā novadā uz 1000 iedzīvotājiem darbojās 59 ekonomiski aktīvās tirgus sektora 

statistikas vienības, kas ir par 6 vairāk kā 2012.gadā. Pēc CSP datiem galvenās uzņēmējdarbības 

formas novadā ir pašnodarbinātās personas (472), komercsabiedrības (434) un zvejnieku un 

zemnieku saimniecības (202).  

Novadā ilgtermiņa migrācijas saldo rādītājs jau vairākus gadus pēc kārtas ir ar negatīvu 

skaitli. 2014.gadā, salīdzinot ar bāzes gadu tas ir palielinājies par 23 un sasniedzis -252. 
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2. DOBELES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-

2020.GADAM ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 

Dobeles novada attīstības vīzija: 

Dobeles novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina iedzīvotāju vēlmi 

dzīvot un strādāt novadā. Novada ekonomiskā attīstība balstās uz vietējo uzņēmumu izaugsmi. 

Vienlaicīgi tiek veicinātas un atbalstītas jaunas uzņēmējdarbības formas, kas nostiprina novada 

saimniecisko patstāvību, piesaista kvalificētu darbaspēku un sekmē iedzīvotāju labklājības 

pieaugumu. Uzņēmējdarbība novadā ir ar stabilu pieaugošu dinamiku, konkurētspējīga Latvijā 

un ārvalstīs, balstās uz tradicionālām iestrādnēm. Novada iedzīvotāji attīsta, uztur un saglabā 

novada tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Lai sasniegtu attīstības vīziju, izvirzītos stratēģisko mērķus: SM1 "Labklājīga sabiedrība", 

SM2 "Attīstīta uzņēmējdarbības vide" un SM3 "Attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas vide" un 

noteiktās ilgtermiņa prioritātes: IP1 "Pieejami izglītības, sociālie, kultūras un sporta 

pakalpojumi", IP2 "Novada konkurētspējas paaugstināšana" un IP3 "Attīstīta inženiertehniskā 

infrastruktūra" ir noteiktas četras vidēja termiņa prioritātes, kuras īstenojamas 2014.-2020.gadā: 

 VTP1 Iedzīvotāju skaita saglabāšana un moderna izglītības, sociālo, kultūras un 

sporta pakalpojumu infrastruktūra 

Rīcības virziens Uzdevums 

RV1 Iedzīvotāju skaits 
U1 Saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot migrāciju, veidojot 

pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā 

RV2 Izglītība 

U2 Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības 

piedāvājumu 

U3 Modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi 

RV3 Veselības aprūpe un 

sociālie pakalpojumi 

U4 Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un 

dažādību 

U5 Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

RV4 Kultūra, sports un 

atpūta 

U6 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu 

U7 Attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un vecināt 

amatierkolektīvu, interešu grupu un sabiedrisko organizāciju 

aktivitāti un darbību 

U8 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi 

RV5 Pārvaldība 

 U9 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību 

U10 Veicināt pašvaldības, valsts un citu iestāžu, iedzīvotāju un 

NVO sadarbību un partnerību 

 

 VTP2 Efektīvi uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti 

Rīcības virziens Uzdevums 

RV6 Uzņēmējdarbības vide 

U11 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus 

U12 Pilnveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības un zinātnes 

attīstībai novadā 

RV7 Tūrisms 

U13 Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

U14 Paplašināt tūrisma piedāvājumu un sadarbību starp tūrismā 

iesaistītajām pusēm 
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 VTP3 Sakārtota publiskā ārtelpa un VTP4 Sakārtota ceļu infrastruktūra 

Rīcības virziens Uzdevums 

RV8 Tehniskā infrastruktūra 

U15 Attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru 

pārvadāšanas pakalpojumus  

U16 Attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūru  

U17 Attīstīt ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu 

apsaimniekošanas infrastruktūru 

U18 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

RV9 Vide un 

kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U19 Nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu 

saglabāšanu un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu 

apsaimniekošanu 

U20 Veicināt teritorijas labiekārtošanu un racionālu izmantošanu 

RV10 Drošība 
U21 Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības 

uzlabošanā 

 

2.1.Rīcību plāna 2014.-2020.gadam izpilde  

Ar Dobeles novada domes 29.12.2014. lēmumu Nr. 341/13 apstiprinātajā aktualizētajā 

Rīcību plānā 2014.-2020.gadam izvirzīto uzdevumu izpildei izvirzītas 98 rīcības. Katrai rīcībai 

noteikts izpildes termiņš un institūcija, kas atbildīga par rīcības izpildi. Rīcību plāna izpilde 

paredzēta laika posmā no 2014.gada līdz 2020.gadam, kā arī iekļautas rīcības, kuras jāīsteno 

pastāvīgi un ilgtermiņā. Plānā iekļautās rīcības ir realizējamas atkarībā no pašvaldībai 

pieejamajiem finanšu resursiem.  

Analizējot Dobeles novada Attīstības programmā 2014. – 2020.gadam iekļautās rīcības, 

ir secināts, ka ne visām paredzētajām rīcībām ir uzsāktas darbības. Ir uzsāktas vai turpinās rīcības, 

kur darbībām jānotiek ilgstoši vai pastāvīgi. Nav uzsāktas rīcības, kuru darbību paredzēts 

nodrošināt ne tikai ar pašvaldības līdzekļiem, bet arī piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. To 

uzsākšana plānota turpmākajos gados.  

Ņemot vērā 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansējuma 

piesaistes prognozes un iepriekš izvirzīto rīcību aktualitāti ir veiktas izmaiņas Rīcību plānā, 

precizējot esošās un iekļaujot jaunas, nemainot Attīstības programmā 2014.-2020.gadam 

izvirzītos mērķus un uzdevumus. Rīcību plāna aktualizācija tika uzsākta 2015.gada beigās, 

aktualizētais plāns apstiprināts ar Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu 

Nr.18/1 „Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēto rīcību un 

investīciju plānu apstiprināšanu”. 

Rīcību plānā ir izslēgta rīcība "Aktualizēt Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu 

tīkla attīstības koncepciju", to aizstājot ar "Veikt novada izglītības iestāžu reorganizāciju", kur 

plānoties darbības rezultāti ir izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas aktualizācija un 

pakāpeniska novada izglītības iestāžu reorganizācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Darbības rezultātu rādītāji 

 

NR. 

 

RĀDĪTĀJS 

 

DATU 

AVOTS 

BĀZES 

GADS 

BĀZES GADA 

VĒRTĪBA 

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2014.GADU*  

TENDENCE 

PRET 

IEPRIEKŠĒJO 

PERIODU 

RĀDĪTĀJI 

PAR 

2015.GADU* 

TENDENCE 

PRET 

IEPRIEKŠĒJO 

PERIODU 

SASNIEDZAMAIS 

RĀDĪTĀJS 2020.GADĀ 

1. Iedzīvotāju skaits 

Dobeles novadā, t.sk.: 

PMLP 2013. 23 532 22 557  ↓ 22173 ↓  

2. Dobeles pilsētā PMLP 2013. 10 771  10 348  ↓ 10 113 ↓  

3. Annenieku pagastā PMLP 2013. 1 035  967   ↓ 942 ↓  

4. Auru pagastā PMLP 2013. 3 329  3 210  ↓ 3 184 ↓  

5. Bērzes pagastā PMLP 2013. 1 895  1 878  ↓ 1 847 ↓  

6. Bikstu pagastā PMLP 2013. 1 007  947   ↓ 943 ↓  

7. Dobeles pagastā PMLP 2013. 899  825   ↓ 835 ↑  

8. Jaunbērzes pagastā PMLP 2013. 1 082  1 034  ↓ 1 015 ↓  

9. Krimūnu pagastā PMLP 2013. 1 186  1 141  ↓ 1 134 ↓  

10. Naudītes pagastā PMLP 2013. 783  761   ↓ 753 ↓  

11. Penkules pagastā PMLP 2013. 1 002  941   ↓ 925 ↓  

12. Zebrenes pagastā PMLP 2013. 543  505   ↓ 482 ↓  

13. Dzimšanas reģistru 

skaits 

Pašvaldība 2013. 242 179 ↓ 209 ↑  

14. Pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumi 

uz vienu iedzīvotāju 

VRAA 2013. 913 976 ↑ 1001 ↑  

15. Novada mājaslapas 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 72 561 80 920 ↑ 84 366 ↑  

16. Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība 2013. 26 25 ↓ 24 ↓  

17. Izglītojamo skaits PII 

kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

877 841 

(01.09.2014.) 

↓ 843 

(01.09.2015.) 

↑  

18. Izglītojamo skaits 

vispārējās izglītības 

iestādēs kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

2 436 2 399 ↓ 2 388 ↓  
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19. Izglītojamo skaits 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

752 767 ↑ 761 ↓  

20. Izglītojamo skaits 

profesionālās izglītības 

iestādē 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

283 307 ↑ 247 ↓  

21. Izglītojamo skaits 

Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centrā 

Pašvaldība 2013. 

 

1 390 1 000 ↓ 1 096 ↑  

22. Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centrā veikto apmācību 

cilvēkstundu apjoms 

Pašvaldība 2013. 45 847 56 291 ↑ 23 107 ↓  

23. Tautas mākslas un 

amatierkolektīvu skaits 

kopā 

Pašvaldība 2013. 43 44 ↑ 44 →  

24. Novada bibliotēku 

apmeklējumu skaits 

Pašvaldība 2013. 97 873 89 555 ↓ 64 023 ↓  

25. Biedrību un 

nodibinājumu atbalstītie 

projekti kultūras nozarē 

Pašvaldība 2013. 40 

(par summu 

15 367,01) 

41 

(par summu 

15 716,00) 

↑ 36 

(par summu 

14 598,00) 

↓  

26. Biedrību un 

nodibinājumu atbalstītie 

projekti sporta nozarē 

Pašvaldība 2013. 52 

(par summu 

17 074,46) 

56 

(par summu 

17 074,00) 

↑ 49 

(par summu 

17 843,00) 

↑  

27. Biedrību un 

nodibinājumu sociāla un 

veselības rakstura 

atbalstītie projekti  

Pašvaldība 2013. 27 

(par summu 

7 427,31) 

38 

(par summu 

14 228,00) 

↑ 30 

(par summu 

14 476,12) 

↑  

28. Sporta organizāciju 

skaits 

Pašvaldība 2013. 19 19 → 20 ↑  

29. Sociālo pabalstu 

saņēmušo personu skaits 

Pašvaldība 2013. 2 947 2 318 ↓ 1 466 ↓  
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30. Sociālos pabalstos 

izmaksātie līdzekļi 

Pašvaldība 2013. 571 132 462 920 ↓ 296 804 ↓  

31. Maznodrošinātu personu 

skaits 

Pašvaldība 2013. 1 938 716 ↓ 509 ↓  

32. Aktīvo uzņēmumu skaits Lursoft 2013. 1 682 1 557 ↓ 1 386 ↓  

33. Iedzīvotāji darbaspējas 

vecumā 

PMLP 2013. 15 497 15 158 ↓ 14 398 ↓  

34. Strādājošo mēneša vidējā 

bruto darba samaksa 

sabiedriskajā sektorā 

CSP 2013. 625 665 ↑ 714 ↑  

35. Bezdarbnieku skaits 

(decembris) 

NVA 2013. 1273 1148 ↓ 943 ↓  

36. Bezdarba līmenis, % 

(decembris) 

NVA 2013. 9,2 8,5 ↓ 7,2 ↓  

37. Rekonstruēto 

autoceļu/ielu garums 

(km) 

Pašvaldība 2013. 3,58 2,4 ↓ 1,742 ↓  

38. Ceļu satiksmes 

negadījumu skaits 

CSDD 2013. 101 103 ↑ 95 ↓  

39. Tūrisma informācijas 

centra apmeklētāju skaits 

Pašvaldība 2013. 5 591 6 125 ↑ 6 000 ↓  

 

*- rādītāji par uzraudzības gadu tiek aizpildīti nākamā gada sākumā 

  



SECINĀJUMI 

Jau trešo gadu pēc kārtas tiek apkopoti darbības rezultātu rādītāji un secināms, ka ne visu 

rādītāju vērtības ir atbilstošas plānotajām tendencēm.  

Attīstības programmas uzraudzības uzdevums ir sekot pašvaldības darba atbilstībai 

izvirzītajām prioritātēm.  

Vērtējot pašvaldības 2015.gadā īstenoto pasākumu atbilstību Attīstības programmā 

izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, secināms, ka pašvaldībā 2015.gadā īstenotie pasākumi 

atbilst attīstības programmā izvirzītajām prioritātēm un veicina plānošanas dokumentos izvirzīto 

mērķu sasniegšanu.  

Rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi ir izmantoti racionāli 

un veicina Attīstības programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.  

Lai arī turpmāk tiktu sekmīgi īstenotas Attīstības programmā izvirzītās prioritātes, ir 

svarīgi, tās ņemt vērā, plānojot nākamo gadu pašvaldības budžetu, iepirkumu plānu, projektus, 

u.c.. 2015.gadā nebija vērojama cieša Attīstības programmas investīciju plāna sasaiste ar 

pašvaldības budžetu. Uz šo nepilnību pašvaldības speciālistiem norādīja arī Valsts kontrole. 

Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, 2016.gada budžeta plānošana tika veikta ciešā sasaistē 

ar Attīstības programmas investīciju plānu. 

Lai atvieglotu darbu pie uzraudzības ziņojuma izstrādāšanas, pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, sastādot budžetu nākamajiem gadiem, norāda, kādām Attīstības programmā 

noteiktajām prioritātēm un rīcības virzieniem plānotie finanšu ieguldījumi atbilst. 

  



 

 

 

 

PIELIKUMS  



1.pielikums Īstenotās rīcības saskaņā ar Rīcības plānu 

SM1 Labklājīga sabiedrība 

Uzdevuma 

Nr. 

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Izpildes 

termiņš 

Atbildīgie Finanšu 

avots 

Rezultāts 

U1 R1.1. Veicināt novada 

jauniešu aktivitāti 

2016 Izglītības 

pārvalde, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība, 

mecenāti 
 Sadarbība ar Jauniešu domi 

2014.gadā tika izveidota Dobeles novada jauniešu padome, paralēli jau no 

2007.gada darbojās biedrības “Dobeles Jauniešu dome” aktīvie jaunieši, regulāri 

organizējot pasākumus novada jauniešiem un iedzīvotājiem, piedaloties 

Strukturētā dialoga un Kafijas ar politiķiem pasākumos. Abu šo organizāciju 

mērķi un darbība daļēji pārklājās. 2015.gada sākumā Dobeles novada Jaunatnes 

lietu konsultatīvajā komisijā tika nolemts, ka apvienojoties abām organizācijām 

darbību turpina Dobeles Jauniešu dome organizējot pasākumus novada 

jauniešiem. 2015.gadā jaunieši piedalījās Sniega dienas, Zemes stundas, Miera 

dienas organizēšanā un vadīšanā, aktīvi piedalījās Strukturētā dialoga pasākumos 
reģionā un valstī. Piedalījās Lielajā talkā un sakopa Pludmales volejbola laukuma 

teritoriju Bērzes upes krastā Dobelē, organizēja pludmales volejbola turnīru. 

Realizēja projektu „Dobeles, Auces un Tērvetes novadu jaunatnes forums 

“Iedarbini ideju!”” Visi pasākumi tika organizētu sadarbībā ar Dobeles novada 

pašvaldību. 

 Brīvprātīgais darbs 

2015.gadā Jauniešu brīvprātīgā darba koordināciju novadā veica Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC). Kārtību brīvprātīgā darba 

stundu uzskaitei  noteica  2014.gada 26. septembrī DJIVC vadītājas apstiprinātais 

Dobeles novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas Nolikums. 

Dobeles novada jauniešiem, kas veica brīvprātīgo darbu Dobeles novada biedrībā, 

nodibinājumā, valsts vai pašvaldības iestādē bija iespēja saņemt brīvprātīgā darba 
stundu uzskaites grāmatiņu. Tajā brīvprātīgā darba organizētājs, pēc jaunieša 

paveiktā brīvprātīgā darba, veica ierakstu par nostrādāto stundu skaitu, veiktajiem 

pienākumiem, gūtajām prasmēm, iemaņām un zināšanām, kā arī apstiprināja 

sniegto informāciju ar brīvprātīgā darba vadītāja parakstu. Jaunieši, kas līdz 

2015.gada novembra beigām iesniedza aizpildītās brīvprātīgā darba grāmatiņas ar 

nostrādātām vismaz 60 brīvprātīgā darba stundām, saņēma Sertifikātu par veikto 

brīvprātīgo darbu. Kopumā 2015.gadā tika izsniegtas 17 Brīvprātīgā darba stundu 

uzskaites grāmatiņas. 2015.gada 7. decembrī notika Brīvprātīgo godināšanas 

pasākums, kurā sertifikāti tika pasniegti 2 jaunietēm, par nostrādātām vismaz 60 

brīvprātīgā darba stundām.  

 Eiropas Brīvprātīgais darbs. 
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ES programmas Erasmus+ ietvaros 2015.gadā no 3.februāra līdz 7.novembrim 

(DJIVC) Eiropas Brīvprātīgo darbu veica jauniete no Anglijas. Brīvprātīgā kopā 

ar centra speciālistiem vadīja neformālās izglītības nodarbības par veselīgu 

dzīvesveidu, Eiropas Brīvprātīgo darbu, karjeras izaugsmes iespējām gan skolās, 

bērnu dārzos, gan jauniešu centrā. Vadīja radošās darbnīcas jauniešiem ar 

ierobežotām iespējām, organizēja brīvā laika pavadīšanu jauniešu centrā bērniem 

un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm, kā arī vadīja improvizācijas 

meistarklases un vasarās piedalījās bērnu un jauniešu nometnēs. Jauniete 

piedalījās nodarbību, pasākumu un nometņu gan plānošanā, gan organizēšanā, 

gan izvērtēšanā. Projekta laikā brīvprātīgā izrādīja iniciatīvu,  uzrakstīja projektu 

"Starpkultūru vakars", ko iesniedza vietējo pašvaldības projektu konkursā. 
Projekts tika apstiprināts un 2015.gada septembrī Jauniešu centrā notika 

pasākums, kura ietvaros tika iepazīta citu valstu kultūra, tradīcijas un nacionālā 

virtuve. Savās aktivitātēs jauniete izmantoja neformālās izglītības metodes, 

piedzīvojumu pedagoģijas metodes, improvizācijas teātra tehnikas. 

- 30.05.2013. ar Dobeles novada domes lēmumu Nr. 149/5 izveidots Dobeles 

novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu 

fonds un apstiprināts nolikums, ar lēmumu Nr. 150/5 izveidota Dobeles novada 

pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda 

finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija.   

- 29.05.2014. Dobeles novada domes sēdē ar lēmumu Nr. 157/5 apstiprināts 

jauns Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras 

nometņu projektu fonda nolikums. 
- 2015.gadā atbalstīti 9  jauniešu iniciatīvu projekti par 3563,23 EUR. 

U1 R1.2. Jauniešu integrācija 

darba tirgū 

2018 Pašvaldība, 

sadarbībā ar 

NVA, PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar biedrību "Dobeles Jauniešu 

dome" organizēja un atbalstīja pasākumu „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 

nevalstiskajā sektorā”, kas tika īstenots ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr. 

7.2.1.1/15/I/001 ietvaros. 2015.gadā pasākumā tika iesaistītas 2 jaunietes 
bezdarbnieces, kuras aktīvi piedalījās biedrības darbā organizējot dažādus 

pasākumus, piedalījās forumos un darbojās DJIVC Brīvā laikā pavadīšanas telpās 

Brīvības ielā 11, veicot jaunatnes darbinieka amata pienākumus un attīstot 

darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. 

Dobeles novada pašvaldība uzsāka dalību projektā “PROTI un DARI!”, projekta 
īstenošana notiek Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 

„Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta 

mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 

izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 
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organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi” ietvaros. Sakarā 

ar projekta uzsākšanas kavēšanos darbs ar NEET jauniešiem tiks uzsākts 

2016.gadā. 

PIUAC organizēja neformālās apmācību programmas Angļu valoda ar 
priekšzināšanām (Elementary), Datorzinības bez priekšzināšanās un Angļu 

valoda bez priekšzināšanām, kurās iesaistīti 8 jaunieši. 

Veicināta praktiskā sadarbība ar uzņēmējiem - 45 jaunieši “ Karjeras diena” 

ietvaros tikās ar uzņēmēju K.Šišlo SIA “Saldais Dzintars”. 

U1 R1.3. Attīstīt funkcionālās 
sadarbības saites 

nodarbinātības 

jautājumos ar 

apkārtējiem 

novadiem un pilsētām 

2020 Pašvaldība, 
sadarbībā ar 

NVA, PIUAC 

ES 
finansējums, 

pašvaldība 

Pilnveidota sadarbība ar citām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā 

(Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs “P.I.T.E.C.” 

u.c.), ar mērķi attīstīt funkcionālās sadarbības saites nodarbinātības jautājumos. 

PIUAC izstrādāta jauna apmācību programma  angļu un latviešu valodas apguvei, 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Apmācītas 19 personas. 

U1 R1.5. Veicināt pašvaldības 

pārraudzībā neesošo 

pakalpojumu 

pieejamības un 

kvalitātes 

pilnveidošanos 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

administratīvā 

nodaļa 

- - Pieņemts lēmums izstrādāt jaunu novada mājas lapu www.dobele.lv, ar 

uzlabotu dizainu, funkcijām, ar informācijas pieejamību vairākās valodās, ar 

iespēju iegūt plašāku informāciju par novadu un sniegtajiem pakalpojumiem 

(arī no mobilajām ierīcēm); 

- linki/banneri uz valsts reģistriem (piem. latvija.lv, e-pakalpojumi.lv); 

- īstenots projekts “Publisko interneta punktu attīstība Dobeles novadā”, kura 

mērķis bija paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām 
Dobeles novada iedzīvotāju grupām, izveidojot 7 jaunus un paplašinot 7 esošos 

PIPP, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību 

piedāvātajiem elektroniskiem pakalpojumiem un informācijai, kas veicina 

iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības procesos. 

U2 R1.6. Veicināt iedzīvotāju 

informācijas 

tehnoloģiju zināšanu 

un prasmju 

pieaugumu 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

Organizētas neformālās izglītības programmas/apmācības – “Pamatprasmes MS 

Word un Ms Excel lietošanā”; “Datorkursi senioriem”; “Daudz vārdu vērta 

bilde”, “Foto no klikšķa līdz albumam”, “Ieskats 3D grafikas datorprogrammas 

lietošanā”, “Klientu piesaiste internetā u.c., kuru ietvaros pilnveidotas visu 

vecuma grupu iedzīvotāju zināšanas un prasmes Dobeles novadā. Apmācītas 162 

personas. 

Veidota sadarbība ar SIA “Ingleby Latvia Agro”, nodrošināta nodarbināto 

personu apmācība – angļu un latviešu valodas apguve, atbilstoši darba tirgus 
pieprasījumam. Apmācītas 19 personas 

Īstenotas 7 neformālās izglītības programmas, kurās iesaistīti 89 apmācāmie. 

http://www.dobele.lv/
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U2 R1.7. Veicināt 

mūžizglītības 

pieejamību novada 

lauku teritorijā, 

sadarbībā ar NVO 

veidot iniciatīvu 

grupas pagastos 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

Dobeles novada lauku teritorijā periodiski organizēti semināri, apmācību 

programmas u.c. mūžizglītības aktivitātes, kopumā iesaistot 222 novada  

iedzīvotājus lauku teritorijās. 

U2 R1.8. Aktualizēt Dobeles 

novada vispārējās 

izglītības iestāžu tīkla 

attīstības koncepciju 

2016. Izglītības 

pārvalde 

Pašvaldība 2015.gadā tika uzsākta novada izglītības koncepcijas izstrāde. Koncepcijas 

izstrāde ir cieši saistīta ar pedagogu algu jaunā modeļa nosacījumiem. Tā ietekme 

uz izglītības iestāžu tīklu novadā ir ļoti būtiska, pat noteicoša, jo novadā ir skolas 

ar nelielu izglītojamo skaitu (zem 100 bērniem). Tāpēc izstrādes process uz laiku 

tika apturēts 

U2 R1.9. Izvērtēt profesionālās 
izglītības programmu 

kvalitāti un atbilstību 

mūsdienu prasībām 

2017. Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 

Pašvaldība 

Veikts profesionālās izglītības programmu novērtējums. Profesionālās izglītības 
programmas un izglītojamo sasniegumi izvērtēti DAVV skolas akreditācijas 

pašvērtējuma ziņojumā. Konkurētspējas paaugstināšanai ieviestas, licencētas un 

akreditētas jaunas profesionālās izglītības programmas: “Būvdarbi” ar 

kvalifikāciju apdares darbu strādnieks; “Būvdarbi” ar kvalifikāciju krāšņu 

podnieks; ”Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ar kvalifikāciju lietvedis. 

Sagatavota licencēšanai programma ”Restorānu pakalpojumi” ar kvalifikāciju 

bārmenis.  

Profesionālo izglītības kvalitāti veicina pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšana sadarbībā ar LAK, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, 

Būvniecības asociāciju, Biedrību Siera klubs u.c.  

Jauniešiem ar invaliditāti sadarbībā ar NVA tiek piedāvāts apgūt konditora palīga 

specialitāti. 
Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa profesionālās izglītības jomā. 

Pēc kopējā projekta "Integrētās mācību bāzes izveidošana celtniekiem Jonišķu un 

Apguldes skolās" turpinās pārrobežu sadarbība. Pieredzes apmaiņa notiek ar 

skolām, kurās ir līdzīga profila programmas. 

Īstenoti karjeras izglītības atbalsta pasākumi. Martā notika Dobeles novada 
Karjeras diena 2015, kura tika organizēta sadarbojoties DJIVC ar Izglītības 

pārvaldi un pašvaldību. Pasākuma dalībnieki bija visu Dobeles novada skolu 9., 

11. un 12. klašu skolēni un klašu audzinātāji. Pasākuma norises vietas Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola (DAVV), Dobeles 1. vidusskola, 

Dobeles Valsts ģimnāzija un DJIVC un to apkārtnes teritorijas. Pasākums tika 

organizēts divās plūsmās – 9. klašu plūsma un 11. un 12. klašu plūsma. 9. klašu 

skolēniem bija iespēja iepazīt un izzināt tālākās izglītības iespējas Dobeles 

novadā, padziļināti izpētīt profesionālās izglītības iespējas DAVV un redzēt dabas 
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zinību eksperimentu paraugdemonstrējumus. 11. un 12. klašu skolēniem bija 

iespēja tikties ar Latvijas augstskolu pārstāvjiem un izzināt sev nepieciešamo 

informāciju, tikties ar šādu profesiju pārstāvjiem: zobu higiēnists, dūla, stjuarts, 

uzņēmējs, psihologs, militārists, improvizācijas teātra aktieris, robežsargs un tikt 

Rīgas improvizācijas teātra pārstāvju un Raimonda Elbakjana uzrunātiem, 

iedvesmotiem.  

12 mācību stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 
“Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana vispārizglītojošās skolās”. 2015.gada 

26. un 27.oktobrī notika 12 mācību stundu pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides programma seminārs “Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana 

vispārizglītojošās skolās”, kurā piedalījās novada skolu pārstāvji, kas skolās 

atbildīgi par karjeras atbalstu un integrēšanu mācību procesā. Programmas 

vadītājas bija Mg.sc.educ., karjeras konsultante I.Plāte un Mg.sc.educ., karjeras 

konsultante G.Krūkliņa. Programmas norises vieta bija DAVV. Programmas 

tēmas: Ko saprotam ar definējumu – Karjeras atbalsta integrēšana pedagoģiskajā 
procesā. Kā integrēt daudzveidīgus karjeras atbalsta pasākumus izglītības 

procesā. Risku novēršanas risinājumi pedagoģiskajā procesā. Skolēnu karjeras 

mērķu izvirzīšana, darbības plānošana, sasniegumu novērtēšana. Karjeras vadības 

prasmju apguves metodes izglītības procesā, skolas un ģimenes loma skolēnu 

sociālo un komunikācijas prasmju attīstīšanā. Kā būt atbalstošam vecākam un 

pedagogam. Lomu spēle kā metode skolēnu mācīšanās procesā un tās 

pielietojumu pedagoģiskajā procesā. Ideju banka – interneta resursi, pašmāju 

pieredze.   

Rīkoti izglītojamo profesionālās meistarības kursi. DAVV 2015.gadā notika 

profesionālās meistarības konkursi: viesmīlības pakalpojumu un ēdināšanas 

pakalpojumi specialitātes izglītojamajiem (martā), frizieru pakalpojumu un 

datorsistēmu specialitātes izglītojamajiem (aprīlī). Sadarbībā ar Biedrību Siera 
klubs, Latvijas Augļkopības institūtu, Latvijas Maiznieku biedrību un 

mājražotājiem maijā organizēta “Meistara diena” ēdināšanas un viesmīlības 

pakalpojumu izglītības programmu pedagogiem, izglītojamajiem un darba 

devējiem – sadarbības partneriem. 

Republikas Būvniecības konkursā Zaļeniekos piedalījās Būvdarbu specialitātes 

izglītojamie. 

U2 R1.10. Pilnveidot vispārējās 

izglītības,  

profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības 

kvalitāti un 

2016 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

DAVV realizē: Pamatizglītības otrā posma programma (7.-9.klasei) – neklātiene; 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (ar ievirzi 

policista darbā); Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma – neklātiene;  
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daudzveidību 

Dobeles novadā 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – tālmācība. 

Visas programmas apgūst jaunieši no Dobeles un citiem Latvijas novadiem.  

Skolā darbojās 9 interešu izglītības pulciņi. “Izteiksmīgas runas un skatuves 

mākslas pulciņa” dalībnieki piedalās republikas Profesionālās izglītības iestāžu 

radošajā pasākumā  

„Radi, rādi, raidi!”; sporta pulciņa dalībnieki piedalās profesionālās izglītības 

sporta kluba AMI rīkotajās sacensībās un pasākumos. Jauno IT apgūšanu 

nodrošina Robotikas pulciņš.  

Vācu valodas pulciņā sagatavo praktikantus praksei Vācijā. 

Interešu izglītības pulciņos iesaistīti 99 izglītojamie. 

Vispārējās izglītības iestādēs iekļauti 10 izglītojamie, kuri izmanto asistenta 
pakalpojumus. Visās izglītības iestādēs ir skolēni, kuri saņem atbalsta pasākumus 

mācību satura veiksmīgākai apguvei. 

Līdz 2015.gada jūlijam Dobeles novada Izglītības pārvalde īstenoja Valsts 

izglītības attīstības aģentūras mūžizglītības Comenius Regio projektu ar Grieķiju, 

tēma „Radošums, vizuālā māksla un starpkultūru izglītība, balstoties uz vietējās 

mākslas krātuvēm” (līgums nr. 2013-1-GR1-COM13-15123 2) 

 Projekta darbības laikā pedagogi dalījās pieredzē, stiprinot saikni starp mākslu 

un izglītību, meklējot veidus, kā popularizēt reģionālās mākslas nozīmi skolās, 

uzlabojot mākslas izglītības kvalitāti. 

Ne retāk kā reizi mēnesi Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm 

organizēja seminārus  un  kursus izglītības iestāžu vadītājām, vietniekiem vai 

pedagogiem par dažādām tēmām: informāciju tehnoloģiju lietošanā, kompetenču 
pilnveidē, komunikācijā, lietvedībā, karjeras izglītībā. 

Visu metodisko apvienību ietvaros organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi. 

Pirmsskolas skolotāju radošo darbi skatē “Ideju krātuve” iesniegti 22 radošie 

darbi. 

U2 R11 Attīstīt novada 

izglītības iestāžu 

izglītojamo 

individuālās 

kompetences 

2018 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

 Sniegts atbalsts novada talantīgo audzēkņu spēju izkopšanai: 

- Noticis mazo vokālistu konkurss “Cālis -2015”. 

- Prāta sporta spēles “Zemgale-2015”, bērnu un jauniešu intereses radīšanai par 

prāta spēlēm. Prāta spēļu metodiskās apvienības ietvaros notika turnīrs 

“Dambretes saldie mači”, 2. klašu skolēniem radot interesi par dambreti. 

- Nodrošināta skolēnu piedalīšanās Zemgales reģiona un valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konferencēs. 
- Nodrošinātas Mazās matemātikas skolas, Mazās ķīmijas skolas nodarbības 

Dobelē un Jauno biologu skolas apmeklējums Rīgā LU. 
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- Radošajiem un talantīgajiem skolēniem tika organizētas 3 izglītojošas 

nometnes: Radošā nometne (4.-5.klase) Apšuciemā, Build An App (6.-7.klase) 

Zaļkalnos, Dabaszinības Gaujas krastos (9.-12.klase) Valmierā. 

 Izglītots pedagoģiskais un atbalsta personāls darbam ar izglītojamiem, kuriem 

ir īpašas vajadzības:  

- aprīlī un septembrī 12 stundu kursi “Efektīvas audzināšanas principi 

pirmsskolā un sākumskolā”, apmeklēja 45 pedagogi; 

- augustā darbu uzsāka izglītības pārvaldes atbalsta personāla metodiskā 

apvienība, kas apvieno psihologus, sociālos pedagogus un logopēdes (kursi, 

pieredzes apmaiņa); 

- novembrī 12 stundu kursi “Bērna attīstība, tās veicināšana un korekcijas 
iespējas mācīšanās un uzvedības traucējumu gadījumos" – apmeklēja 25 

pedagogi 

- decembrī 12 stundu kursi “Dr. Emmijas Pikleres pedagoģijas principi – to 

pielietojums darbā ar bērniem no 1,5-3gadu vecumam”, apmeklēja 22 pedagogi 

 Izglītojamie ar speciālām vajadzībām integrēti novada vispārējās izglītības 

iestādēs 

Vasarā, gatavojoties jaunajam mācību gadam, tiesības īstenot jaunas izglītības 

programmas ir ieguvušas divas izglītības iestādes. Kristīgā pamatskola – speciālo 

izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, Dobeles 

speciālā PII “Valodiņa” - speciālo pirmsskolas izglītības programmu 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis to skolēnu skaits, kuriem ir 
nepieciešami atbalsta pasākumi izglītības programmas apguvei skolā. Izglītības 

iestādes veido atbalsta komandas, rodot iespēju palīdzēt skolēniem ar mācīšanās, 

uzvedības, garīgās veselības un citiem traucējumiem,  katram skolēnam 

izstrādājot individuālo programmas apguves plānu. 

U3 R1.12. Īstenot izglītības 

iestāžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas un 

rekonstrukcijas 

pasākumus 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Gardenes pamatskolai nosiltinātas ārsienas un uzlikts jauns, nosiltināts jumts, 

izlases veidā veikts gaiteņu remonts. 

Bikstu pamatskolai uzlikts jauns dakstiņu jumts. 

PII "Zvaniņš" nomainīts esošais iekštelpu apgaismojums pret modernām un 

energoefektīvām spuldzēm un armatūru. 

PII "Auriņš" veikta jumta siltināšana un seguma atjaunošana. 

U3 R1.13. Veikt izglītības 

iestāžu telpu un 

iekšējo 
inženierkomunikāciju 

modernizāciju 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Atļauto finanšu resursu ietvaros, ir veikti iestāžu iekštelpu un 

inženierkomunikāciju mūsdienīgi remonti. 
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Komunālā 

nodaļa 

U3 R1.14. Rekonstruēt izglītības 

iestāžu sporta 

infrastruktūru un 

pilnveidot sporta 

materiāltehnisko bāzi 

izglītības iestādēs 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Krimūnu sākumskolai atjaunotas sporta zāles ģērbtuves un dušu telpas. 

Nomainīts zāles apgaismojums. 

Dobeles Sporta skolas zālei nomainīta elektroinstalācija un apgaismojums. 

U3 R1.15. Labiekārtot visu 

novada izglītības 

iestāžu apkārtnes 

teritorijas 

2020 Izglītības 

pārvalde, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Visas izglītības iestādes ir strādājušas pie iestāžu apkārtnes sakopšanas un 

uzturēšanas kārtībā. 

U3 R1.16 Uzbūvēt dienesta 
viesnīcu visu Dobeles 

pilsētas izglītības 

iestāžu vajadzībām 

2020. Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 
finansējums, 

Pašvaldība 

2014.gadā tika izstrādāts ēkas tehniskais projekts. 2015.gadā tika veikta 
iepirkuma procedūra izmaiņu izstrādei tehniskajā projektā "Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību korpuss". Tehnisko 

projektu izstrādāja un izmaiņas tajā veica pilnsabiedrība "BūveForma&MARK". 

Dienesta viesnīcas, kurā ir plānotas viesnīcas un mācību telpas būvniecību 2014.-

2020.gada plānošanas periodā ir plānots veikt darbības programmas "Izaugsme 

un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. ietvaros.  

U3 R1.17 Uzbūvēt laboratorijas 

korpusu Dobeles 

Amatniecības un 

vispārizglītojošā 

vidusskolā  

2020. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2014.gadā tika izstrādāts ēkas tehniskais projekts. 2015.gadā tika veikta 

iepirkuma procedūra izmaiņu izstrādei tehniskajā projektā "Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību korpuss". Tehnisko 

projektu izstrādāja un izmaiņas tajā veica pilnsabiedrība "BūveForma&MARK". 

Dienesta viesnīcas, kurā ir plānotas viesnīcas un mācību telpas būvniecību 2014.-

2020.gada plānošanas periodā ir plānots veikt darbības programmas "Izaugsme 

un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. ietvaros. 

U3 R1.21. Pilnveidot izglītības 
iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 

Pašvaldība 

DAVV izveidots ar IT aprīkots kabinets viesmīlības pakalpojumu specialitātes 
izglītojamajiem. Pastāvīgi tiek uzlabots un modernizēts laboratoriju aprīkojums 

visu specialitāšu apgūšanai. Klasēs un kabinetos uzstādīti monitori un datori. 

U3 R1.22. Ieviest jaunākās 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT) 

izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai 

2017 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Uzsākts darbs pie Skolvadības sistēmas “E-klase” ieviešanas PII. 

- Palielināti Interneta pieslēguma ātrumi Dobeles 1.vidusskolā, Dobeles 

Kristīgajā pamatskolā, nomainot pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma 

sniegšanas veidu. 

- Attīstīti bezvadu tīkli Dobeles Kristīgajā pamatskolā, Annenieku pamatskolā, 
Mežinieku pamatskolā.  

- Nomainīts pakalpojumu sniedzējs DAVV Apguldes kompleksā un palielināts 

tīkla darbības ātrums.  
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- Skolās Interneta pakalpojumi tiek sniegti izmantojot statiskās IP adreses un tīkls 

tiek kontrolēts un vadīts uzstādot ieejā „Micro tik” maršrutizatorus. 

U4 R1.25. Izveidot mobilo 

brigādi aprūpes 

pakalpojuma mājās 

veikšanai 

2018 Sociālais 

dienests 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Paplašināta Aprūpes mājās biroja pakalpojuma apkalpojamā novada teritorija 

(aptver visas pagastu pārvaldes, izņemot Bērzes pagastu) 

U4 R1.27. Popularizēt 

audžuģimeņu kustību 

Pastāvīgi Bāriņtiesa Pašvaldība 2015.gadā novadā vienai ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss. Novadā kopā 5 

audžuģimenes. Novada avīzē, mājas lapā novada iedzīvotājiem izteikts 

aicinājums kļūt par audžuģimeni, kā arī Bāriņtiesā notikušas individuālas sarunas 

ar interesentiem. 2015.gadā Dobeles novadā turpinājās bezmaksas psiholoģiskās 

palīdzības sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, 
ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, kā arī bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas. Aizbildņiem, audžuģimenēm un 

viesģimenēm bija iespēja apmeklēt atbalsta grupu. 

U4 R1.28 Paaugstināt sociālā 

dienesta darbinieku 

profesionalitāti 

2016 Sociālais 

dienests, 

Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums 

Apmācīti 2 sociālie darbinieki psihosociālā sociālā darba metodē. 

Visi sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm apmācīti darba ar vardarbības 

gadījumiem. 

U4 R1.29. Attīstīt sadarbību ar 

nevalstiskajām 

organizācijām, kuru 

mērķa grupa ir 

ģimenes, kurās dzīvo 

personas ar 
invaliditāti 

Pastāvīgi PIUAC, 

Sociālais 

dienests, 

sadarbībā ar 

NVO 

Pašvaldība Izveidojusies laba sadarbība ar NVO "Laimiņa" Invalīdu biedrību, administrējot 

invalīdu asistentu pakalpojumu. 

U6 R1.32. Modernizēt esošo 

kultūras 

infrastruktūru un 

izveidot jaunus 

kultūras un atpūtas 

objektus 

2020. Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa, Kultūras 

un sporta 

pārvalde, 

Dobeles 

novadpētniecības 

muzejs 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- Atjaunota Dobeles pilsētas kultūras nama fasāde. Veikts divu telpu remonts 

2.stāvā. 

- Penkules kultūras namā ierīkota apkure kultūras nama kamīnzālē, veikta 

kultūras nama apkārtnes sakopšana un celiņu bruģēšana, sakārtota galvenā 

elektrības pievade ēkai, nodrošinot nepārtrauktu elektrības padevi kultūras 

namam. 

- Kaķenieku Kultūras un sporta centrā veikts 2 telpu remonts. 

- Atjaunots jumta segums Bikstu pagasta kultūras namam. 

- Novadpētniecības muzejā veikts 2 krājumu telpu remonts un šajās telpās 

iegādāti un uzstādīti klimata kontroles aparāti. 

- Jaunbērzes bibliotēkai izveidota uzbrauktuve, uzlabojot telpu pieejamību 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
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U6 R1.34. Attīstīt kultūras 

iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Dobeles pilsētas kultūras namā: par Latvijas – Lietuvas pārrobežu (Lat –Lit) 

projekta līdzekļiem iegādāts projektors un ekrāns kvalitatīvai kultūras 

pasākumu nodrošināšanai. 

Penkules kultūras namā:  

- par Lat –Lit projekta līdzekļiem iegādāts fotoaparāts;  

- iegādātas un uzstādītas žalūzijas zāles aptumšošanai. 

Novadpētniecības muzejā: 

- par VKKF projekta līdzekļiem iegādātas ekspozīciju vitrīnas. 

Jaunbērzes kultūras namā par projekta līdzekļiem iegādātas digitālās 

klavieres. 

Centrālā bibliotēka (CB): 
- par valsts investīciju līdzekļiem iegādāti televizori, projektors, ekrāns, grāmatu 

nodošanas iekārta; 

- daiļliteratūras abonementā iegādāti jauni grāmatu plaukti un izveidots lasītāju 

stūrītis;  

- pieaugušo literatūras abonementā iegādāti krēsli;  

- bērnu un jauniešu literatūras abonementā iekārtots jauniešu stūrītis; 

- bērnu literatūras lasītavā un Pieaugušo lasītavā ir iekārtota izstāžu siena; 

- lasītavās iegādāti speciālie žurnālu plaukti; 

- iegādāti trīs jauni datori darbiniekiem, divas multifunkcionālās iekārtas 

Pagastu filiālbibliotēkās: 
- Aizstrautnieku bibliotēkā nopirkti jauni krēsli pie datoriem, sēžammaisi un  

mazie pufi  bērnu stūrītim. 
- Annenieku bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta, fotoaparāts, tika 

nomainītas 2 ārdurvis un vienai telpai uzliktas logu žalūzijas. 

- Jaunbērzes bibliotēkai iegādāts fotoaparāts. 

- Iegādāts fotoaparāts Šķibes un Naudītes bibliotēkai. 

- Iekārtots bērnu stūrītis Bikstu, Zebrenes un Aizstrautnieku bibliotēkā. 

U7 R1.35. Dažādot kultūras 

pakalpojumu klāstu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Regulāri notika kultūras pasākumi: pagastos vismaz reizi mēnesī, Dobelē – katru 

nedēļu. Tika rīkoti 4 lieli novada mēroga pasākumi, kas piesaistīja arī citu novadu 

iedzīvotājus: Novada svētki pavasarī, Pils svētki vasarā, Ābolu svētki rudenī un 

Sniegavīru saiets ziemā. Tradicionāli kļuvuši pagastu svētki, Starptautiskais 

amatnieku plenērs, tautas deju festivāls Ābolu maiss, atraktīvi izzinošais 

autorallijs AnneBiZe. 2015.gadā pirmo reizi notika starptautisks mūzikas kapellu 

saiets "Kuļmašīna" Penkulē. Pašvaldība piešķīrusi līdzekļus iedzīvotāju 
aktivitātēm, atbalstot biedrību projektu iesniegumus. 2015.gadā realizēti dažādi 

biedrību organizēti kultūras projekti par EUR 14598. 
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Novadā tika rīkoti dažādi kultūras apmaiņas pasākumi ar citiem amatiermākslas 

kolektīviem, kā arī novada kolektīvi aktīvi uzstājušies ārpus novada robežām:  

- regulāra amatiermākslas kolektīvu koncertdarbība un sadarbības projekti ar 

Jelgavas, Saldus, Auces un Tērvetes novadiem; 

- oktobrī tautas deju festivāls Dobeles ābolu maiss Dobelē; 

- martā koru festivāls “Zem Māras zīmes” Dobelē; 

- sadraudzības koncerti, ko rīkoja amatiermākslas kolektīvi, aicinot pie sevis citu 

novadu un pagastu kolektīvus; 

- organizētas Auces, Tērvetes un Dobeles koru, amatierteātru, vokālo ansambļu 

un deju kolektīvu skates; 

- decembrī amatierteātru festivāls Reprīze Penkulē; 
- aprīlī bērnu teātru festivāls Brīnumzeme Krimūnās; 

- novembrī mūzikas kapellu festivāls Kuļmašīna Penkulē. 

U7 R1.36. Atbalstīt kultūras 

amatierkolektīvu 

darbību un izaugsmi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Bikstu kultūras un atpūtas centrs: 

- iegādāti apavi un tērpi deju kolektīvam; 

Dobeles pilsētas Kultūras nams: 

- iegādāts bungu komplekts pūtēju orķestrim; 

- atjaunoti tērpi bērnu deju kolektīvam; 

- papildināti koncerttērpi korim Septiņi sapņi; 

Penkules kultūras nams:  

- atjaunoti tautas tērpi jauniešu deju kolektīvam; 

Jaunbērzes kultūras nams: 

- papildināti tautas tērpi bērnu un vidējās paaudzes deju kolektīvam; 

- atjaunoti koncerttērpi vokālajam ansamblim; 

Krimūnu Tautas nams: 

- iegādāti vīriešu zābaki vidējās paaudzes deju kolektīvam 

- atjaunoti un papildināti tautas tērpi bērnu deju kolektīvam. 

U7 R1.37. Attīstīt starptautisko 

sadarbību kultūras 

jomā 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- notikuši regulāri kultūras apmaiņas pasākumi ar sadarbības partneriem 

Lietuvā; 

- jūnijā dalība Saules festivālā Jonišķos (Lietuva); 

- jūnijā, novada svētku laikā Dobelē viesojās Jonišķu mūzikas un tautas mākslas 

grupas, novembrī lietuvieši tika uzņemti Penkulē ražas svētkos un decembrī 

kapellu saietā; 

- Dobeles novada amatnieki un vokālais ansamblis viesojās Koninā (Polija); 

- Bikstu amatierkolektīvi sniedz koncertus Hiumaa (Igaunija); 

- septembrī Dobelē notika starptautiskā konference “Tautas tērps mūsdienu 
sabiedrībā”, kur piedalījās Jonišķu pārstāvji;  
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- Dobeles amatnieki un fotogrāfi piedalījušies starptautiskajos plenēros 

Jonišķos; 

- novada kultūras darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu 

novadu un Lietuvu; 

- bibliotēku darbiniekiem tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīcu 

un Bārtu. 

U8 R1.39. Attīstīt, rekonstruēt 

un veidot jaunus 

sporta infrastruktūras 

objektus 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa, Kultūras 

un sporta 
pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Bikstu pagastā veikta sporta zāles pārbūve, veicot cokola, bēniņu un fasādes 

siltināšanu, jumta seguma montāžu  

U8 R1.41. Atjaunot un 

papildināt 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- veikta Bikstu sporta zāles ēkas siltināšana un apkārtnes labiekārtošana; 

- Dobeles stadionā veikti futbola laukuma uzturēšanas darbi, stadiona ēkā 

ierīkota apsardzes signalizācija; 

- regulāri papildināts inventārs sporta darba nodrošināšanai pagastos; 

- labiekārtota Penkules sporta centra apkārtne. 

U9 R1.42. Uzlabot aktuālākās 

informācijas 

pieejamību un 

paaugstināt 

iedzīvotāju 

informētības līmeni 

par pašvaldības un tās 
iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Pabeigta projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā" 

realizācija. Projekta rezultātā ir paplašināti 7 esošie publiskie interneta pieejas 

punkti: SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcā", Krimūnu pagasta bibliotēkā, 

Jaunbērzes pagasta bibliotēkā, Dobeles Tūrisma un informācijas centrā, 

Annenieku pagasta bibliotēkā, Zebrenes pagasta bibliotēkā, Bikstu pagasta 

bibliotēkā, kā arī izveidoti 7 jauni publiskā interneta pieejas punkti: Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas dienesta viesnīcā Apguldē, 
Dobeles novada sociālā dienesta telpās Auru pagasta Gardenē, Penkules Kultūras 

namā, Dobeles pilsētas sporta hallē, Ģimenes ārstes I. Dūrējas prakses vietā 

Dobeles pagasta Aizstrautniekos, Sabiedriskā ēkā Draudzības ielā 1 Annenieku 

pagasta Kaķeniekos, Dobeles autoostā. 

2015.gadā pašvaldības informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas” 

turpināja iznākt kā laikraksta “Zemgale” pielikums 1x mēnesī. 

Regulāri tiek sagatavotas un sniegtas atbildes uz pašvaldībai adresētajiem 

iedzīvotāju jautājumiem laikrakstā “Zemgale” un pašvaldības interneta vietnē. 

Pašvaldības iestādes regulāri sniedz informāciju pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Dobeles Novada Ziņas” un interneta vietnē www.dobele.lv, kā arī 

nacionālajiem medijiem. 

http://www.dobele.lv/
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U9 R1.44. Paaugstināt 

pašvaldības 

speciālistu kapacitāti 

un profesionalitāti 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

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

cilvēkstundu apjomā, tai skaitā 22 novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 264 

cilvēkstundu apjomā. 

2015.gadā notikušie starpvalstu sadarbības pasākumi: 

- 16.februārī Dobeles novada pašvaldības delegācijas piedalījās Lietuvas 

Neatkarības dienas pasākumos Akmenē un Jonišķos; 

- No 4.– 7.jūnijam Dobeles novada svētkos tika uzņemtas sadraudzības 

partneru delegācijas no Koninas (Polija), Rietumviru apgabala (Igaunija), 

Akmenes un Jonišķiem (Lietuva); 

- no 5.– 6.jūnijam Dobeles novada pašvaldības delegācija piedalījās Akmenes 

rajona (Lietuva) 65. gadadienas pasākumos; 
- no 3.– 4.jūlijam Dobeles novada pašvaldības delegācija piedalījās Koninas 

Dienu programmā (Polija) un Jonišķu pilsētas (Lietuva) svētkos; 

- no 22.– 24.augustam Dobeles pašvaldības delegācija devās pieredzes 

apmaiņas vizītē uz Rietumviru apgabalu (Igaunija); 

- no 11.– 14.septembrim Dobeles novada pašvaldībā pieredzes apmaiņas vizītē 

tika uzņemta biznesa sieviešu grupa no sadraudzības pilsētas Engelholmas 

(Zviedrija).  

- 14.septembrī Dobeles novada pašvaldībā pieredzes apmaiņas vizītē tika 

uzņemta Ukrainas pašvaldību delegācija; 

- 17.novembrī Dobeles novada delegācija pieredzes apmaiņas nolūkā 

piedalījās Akmenes rajona Uzņēmēju dienā (Lietuva). 

U10 R1.45. Veicināt sadarbību 

starp iedzīvotājiem, 
NVO, uzņēmējiem un 

pašvaldību 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, Sociālais 
dienests, 

Kultūras un 

sporta pārvalde, 

PIUAC 

Pašvaldība Pašvaldība 2 reizes gadā izsludina projektu konkursus kultūras, sporta, sociālajā 

un veselības nozarē, kuros biedrības un arī fiziskas personas tiek aicinātas iesniegt 
projektu idejas. 

Kultūras jomā atbalstīti 36 projekti par kopējo summu 14598,00 EUR. 

Sporta jomā 49 atbalstīti projekti par kopējo summu 17843 EUR. 

Atbalstīti 30 sociāla un veselības rakstura projekti par kopējo summu 14476,12 

EUR. 

Tika sniegts atbalsts sporta klubiem un individuālajiem sportistiem: 

- naudas balvas par augstiem sasniegumiem sportā 8100 EUR; 

- piešķirtas dotācijas sporta klubiem darbības nodrošināšanai. 

Nodrošināta PIUAC telpu pieejamība NVO iniciatīvām. PIUAC sadarbojās ar 

NVO novada lauku teritorijās, sniedzot atbalstu dažāda veida aktivitāšu 

organizēšanai. 

U10 R1.46. Sekmēt iedzīvotāju 
aktivitātes pieaugumu 

un iesaisti 

Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldība Nevalstisko organizāciju biedri aktīvi rakstīja projektu pieteikumus un pretendēja 
uz pašvaldības finansiālo atbalstu, lai realizētu plašākam sabiedrības lokam 

aktuālus projektus. 2015.gadā pašvaldība atbalstīja 142 projektus šādās jomās: 
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sabiedriskajos 

procesos 

sociālajā (32), kultūrā (36), sportā (57), bērnu vasaras nometņu rīkošanā (8), 

jauniešu un jaunatnes biedrību projektiem (9). 

U10 R1.47. Stiprināt Dobeles 

pilsētas lomu 

Zemgales plānošanas 

reģionā un ārpus tā 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa,  

Administratīvā 

nodaļa, Kultūras 

un sporta 

pārvalde, TIC, 

PIUAC 

Pašvaldība PIUAC attīstīja sadarbības un funkcionālās saites veidošanu ar apkārtējā teritorijā 

esošo pilsētu un novadu iestādēm un organizācijām, aicinot piedalīties dažāda 

veida apmācībās, semināros un cita veida aktivitātēs. 

Īstenots projekts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru “Neformālās 

izglītības programmu apguves īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem” 

 

SM2 Attīstīta uzņēmējdarbības vide 

Uzdevuma 

Nr. 

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Izpildes 

termiņš 

Atbildīgie Finanšu 

avots 

Rezultāts 

U11 R2.1. Veicināt 

tālākizglītības 

iespējas 

strādājošajiem 

Pastāvīgi PIUAC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

PIUAC izstrādāja un Moodle vidē integrēja apmācību programmu “E-komercija un 

interneta mārketings”. 

Organizēti profesionālās pilnveides pasākumi – semināri, apmācību programmas, 

kuru ietvaros sniegta iespēja strādājošajiem un citiem interesentiem uzlabot 

konkurētspēju darba tirgū. Kopējais interesentu skaits – 1007. 

Dobeles novada lauku teritorijā periodiski organizētas aktivitātes – semināri, 
apmācību programmas u.c., kopumā iesaistot 403 novada iedzīvotājus. 

U11 R2.2. Organizēt mazo 

uzņēmēju apmācības 

sava biznesa 

īstenošanā 

Pastāvīgi PIUAC Pašvaldība PIUAC konsultācijas  saņēmuši 17 cilvēki par biznesa idejas izvērtējumu, 

dibināšanas dokumentu sagatavošanu, menedžmentu, mārketingu, l/s produkcijas 

pārstrādes  iespējām – mājražošanu. 

Jauno uzņēmēju apmācībā piedalījušies 112 cilvēki., noklausoties semināru ciklu 

“UZŅĒMĒJU PĒCPUSDIENA”, kura tēmas bija nodokļi, nodokļu kontrole, 

menedžments , biznesa psiholoģija, e-komercija. 

Komersantu apmācības kursu noklausījušies 62 cilvēki (e-komercija, 

menedžments, lietišķās biznesa spēles). 

Uzņēmējdarbības vides aktivizēšanā iesaistīti  125 komersanti tādos pasākumos kā: 

- tikšanās-diskusijas mājas lapas “ Dobeledara” prezentācija (44 dalībnieki);  

-  kontaktbiržas novadā, reģionā (27 mājražotāji, amatnieki Dobelē, Jelgavā) 

-  tirdziņi, izstādes (18 uzņēmēji): Ceriņu svētki” (mājražotāju un amatnieku 
tirdziņš”, izstāde „Rīga FOOD  2015”;  
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- tikšanās ar 26 Zviedrijas uzņēmējām Dobelē un apmaiņas vizītes pie Dobeles 

novada uzņēmējām; 

- citas aktivitātes: “Veselīgā un gardā pēcpusdiena”, “Cepam pankūkas”, “Siera 

klubs” DAVV (Dobeles novada siera ražotājas S.Krastiņa, I.Dzene) (10 

mājražotāji, interesenti) 

- LAD projekts “Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana” (22 

komersantu apmācība, piesaistīti 2833 EUR)   

U11 R2.3. Veicināt izglītības 

satura sasaisti ar 

darba tirgus 

vajadzībām 

Pastāvīgi PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde, BJC, 

DJIVC 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Notikušas 10 individuālās karjeras konsultācijas pie karjeras konsultantes DJIVC. 
No tām 6 konsultācijas apmeklējuši 12.klases skolēni, 1 konsultāciju - 11.klases 

skolēns, 1 konsultāciju - 9.klases skolēns un 2 konsultācijas jaunieši vecumā no 20 

– 25 gadiem. DJIVC konsultante ir  novadījusi 27 nodarbības, kas notikušas 

Dobeles novada skolās un Jauniešu centros un kuras kopumā apmeklējuši 489 

skolēni. No tām 1 nodarbība notikusi 6.klasei (ar 7 skolēniem), 3 nodarbības 

7.klasēm (ar 35 skolēniem), 7 nodarbības 8.klasēm (ar 114 skolēniem), 11 

nodarbības 9.klasēm (ar 243 skolēniem), 1 nodarbība 10.klasei (ar 24 skolēniem), 

1 nodarbība 11.klasei (ar 15 skolēniem), 2 nodarbības 12.klasēm (ar 34 skolēniem) 
un viena nodarbība notikusi jauniešu centrā ar dažāda vecuma jauniešiem, kopā 17. 

Karjeras nodarbības notikušas par šādām tēmām: dažādi sevis izzināšanas testi, LR 

izglītības sistēma, izglītības iespējas beidzot pamatskolu un vidusskolu, interneta 

resursu izmantošana karjeras plānošanā, sieviešu un vīriešu profesijas – stereotipi, 
profesijām raksturīgas prasības un piemērotība tām, stereotipi, darba sludinājumi; 

darba intervija, darba vide, Eiropas Brīvprātīgais darbs, sieviešu un vīriešu 

profesijas, karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi.  

DJIVC karjeras konsultante ir novadījusi 7 grupu nodarbības, kas notikušas centra 
telpās un kuras kopumā apmeklējis 141 skolēns. No tām 1 nodarbība notikusi 

6.klasei (ar 27 skolēniem), 2 nodarbības 7.klasēm (ar 50 skolēniem), 2 nodarbības 

8. klasēm (ar 52 skolēniem), 1 nodarbība A;B līmeņa 6.-7.klases skolēniem (ar 6 

skolēniem) un 1. nodarbība sešām “Meiteņu grupas” jaunietēm. Karjeras 

nodarbības notikušas par šādām tēmām: dažādi sevis izzināšanas testi, speciālās 

izglītības iespējas Latvijā, profesijām raksturīgas prasības un piemērotība tām, 

stereotipi, Eiropas Brīvprātīgais darbs, karjeras attīstība un problemātiskie 

jautājumi. 

DAVV izglītojamie mācību gada laikā tiek nodrošināti ar prakses vietām. 

Vasaras nometņu laikā talantīgajiem skolēniem notika nodarbības LU un Vidzemes 
Augstskolas mācību spēku vadībā. DVĢ skolēni Latvijas Valsts augļkopības 

institūta vadošās pētnieces D.Segliņas vadībā izstrādāja skolēnu zinātniski 

pētnieciskos darbus. 
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DAVV audzēkņiem, sadarbībā ar uzņēmējiem, 100% nodrošinātas praktiskās 

apmācības un prakses vietas uzņēmumos Dobeles un citos novados. 6 viesnīcu un 

ēdināšanas programmu izglītojamie strādāja praksi Vācijā (sadarbība Bonna ZAV). 

Noslēgts sadarbības līgums ar LLU, tai skaitā par prakses vietu nodrošināšanu. 

PIUAC organizējis praktisko sadarbību ar uzņēmējiem, kur 45 jaunieši “Karjeras 
dienā” tikās ar uzņēmēju Karīnu Šišlo SIA “ Saldais Dzintars”. Izveidota sadarbība 

ar Latvijas Valsts augkopības institūtu par augļu, ogu pārstrādes iespējām 

(ieinteresēti 5 mājražotāji, z/s). 

LEADER projekta “Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana” 
ietvaros organizētas 3 dienu teorētiskās un praktiskās apmācības lopkautuvē 

Zebrenē. 

U11 R2.4. Atbalstīt vietējo 

uzņēmēju sadarbību 

un iniciatīvas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība Notikušas regulāras tikšanās uzņēmēju apvienības ar nosaukumu “Dobeles novada 

uzņēmēju biedrība” ietvaros (15-20 uzņēmēji) 

Notika tikšanās-diskusijas mājas lapas “ Dobeledara” prezentācija (44 dalībnieki)  

Tika organizētas kontaktbiržas novadā un reģionā (27 mājražotāj, amatnieki 

Dobelē, Jelgavā) 

U11 R2.5. Atbalstīt vietējās 
ražotāju produkcijas 

popularizēšanu un 

realizēšanas iespējas 

Pastāvīgi PIUAC, 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

Pašvaldība Vecināts vietējo ražojumu noiets novadā, organizējot vietējo ražotāju gadatirgus, 
piemēram, “Ceriņu svētkos”, izstrādes “RIGA FOOD 2015” ietvarā. 

Izveidota aktīva Dobeles mājas lapa, kurā ievietota informācija par 43 

mājražotājiem un amatniekiem. 2015.gadā vietni apmeklējuši vairāk kā 45 tūkstoši 

cilvēku. 

12 dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā pie Jelgavas novada 

mājražotājiem, amatniekiem. 

U11 R2.6. Veicināt sociālās 

uzņēmējdarbības 

attīstību 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Sociālais 

dienests, NVO 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

PIUAC sniegtas konsultācijas 17 cilvēkiem par biznesa idejas izvērtējumu, 

dibināšanas dokumentu sagatavošanu, menedžmentu, mārketingu u.tml., kā arī 

sniegts priekšstats par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. 

Centrs piedalījies dažāda veida aktivitāšu organizēšanā, piemēram, Sniega diena, e-

prasmju nedēļa, mājražotāju un mājamatnieku tirdziņa organizēšana u.c. 

U12 R2.9. Pilnveidot tūrisma 

infrastruktūru novadā 

2020 TIC, 

Komunālā 
nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 
pašvaldība 

Izveidoti un novada teritorijā izvietoti četri informatīvie stendi (novada karte un 

informācija ar apskates vietām, naktsmītnēm un kafejnīcām). 
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U13 R2.10. Uzlabot tūrisma 

produktu un 

pakalpojumu 

pieejamību 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Tūrisma un informācijas centrā (TIC) pastāvīgi strādā divi darbinieki. No 

2015.g.februāra uz 0,5 slodzi TIC papildus strādā darbinieks visu gadu (2014.gadā 

strādāja tikai tūrisma sezonā). 

Pilnveidojot darbinieku profesionālo kapacitāti, TIC darbinieki piedalījās vairākos 

semināros un apmācībās: 

- “Sabiedriskās attiecības kultūras iestādēs. Sadarbība ar medijiem” (20.04.2015.,  

PIUAC) 

- Seminārs “Tūrisms un viesmīlība” (15.10.2015., ZTA) 

- Seminārs "Inovatīvi risinājumi pieejama - sociāli iekļaujoša tūrisma produkta 

attīstībai Latvijas pašvaldībās" (21.10.2015.) 

- Apmācību seminārs “Sadarbība un klasteri tūrismā” (03.11.2015., ZTA un 
TAVA). 

- oktobrī notika TIC darbinieku pieredzes brauciens uz Ķekavas TIC  

- septembrī  - pieredzes brauciens ar DNKSP uz Cēsīm un Smilteni  

Pilnveidojot TIC tehnisko kapacitāti, projekta ietvaros iegādāts un uzstādīts 

apmeklētājiem ērts sabiedriskais interneta pieejas punkts un kopētājs. 

U13 R2.11. Veicināt tūrisma 

pakalpojumu 

kvalitātes celšanos 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

TIC apmeklētāju reģistrācijas žurnālā regulāri tiek fiksētas atsauksmes par tūristu 

apmierinātību ar TIC un novada tūrisma pakalpojumu kvalitāti. Ieteikumi tiek ņemti 

vērā un tiek strādāts ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 

Organizēts gidu un tūrisma uzņēmēju pieredzes brauciens uz starptautisko tūrisma 

izstādi “Balttour 2015”. 

TIC organizēta tūrisma informatīvā diena Krimūnās Dobeles, Auces un Tērvetes 

novada uzņēmējiem (pavasaris - pirms tūrisma sezonas uzsākšanas). 

Novada tūrisma uzņēmējiem nodrošināts brauciens uz viesmīlības semināru 
Mežotnē un ZTA tūrisma konferenci Rundālē. 

U14 R2.12. Pilnveidot tūrisma 

informācijas sistēmu 

2015 TIC Pašvaldība Regulāri papildināta un pilnveidota informācija pašvaldības mājas lapas tūrisma 

sadaļā, pievienota informācija Lietuviešu valodā.  

Notikusi regulāra komunikācija ar TIC sociālo tīklu (facebook.com, draugiem.lv un 

twitter.com) lietotājiem – informējot par tūrisma un kultūras aktualitātēm novadā. 

Veikta regulāra novada tūrisma datu aktualizēšana un foto materiāla nodrošināšana 

Latvijas oficiālajam tūrisma portālam. 

U14 R2.13. Attīstīt sadarbību 

tūrismā 

Pastāvīgi TIC Pašvaldība Turpināta sadarbība ar Auces un Tērvetes novadu tūrisma mārketingā, atjaunojot 

tūrisma kartes un piedaloties tūrisma gadatirgos. 

Sadarbība ar biedrību “Zemgales Tūrisma Asociācija” tūrisma mārketingā un 

konferences organizēšanā, ar TAVA, ZPR un ZTA tūrisma mārketingā. 

Sadarbība ar izglītības iestādēm: centrā viesojušies un guvuši ieskatu TIC darbībā 

DVĢ 10.klases skolēni (oktobris) un SIA “Buts” viesmīlības speciālisti 
(novembris). 
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U14 R2.14. Attīstīt perspektīvos 

tūrisma veidus un 

dažādot tūrisma 

piedāvājumu, 

veidojot Dobeli par 

atpazīstamu 

galamērķi 

2020 TIC Pašvaldība Jauni tūrisma piedāvājumi:  

- Z/S “Saliņas” Bērzes pagastā, kas piedāvā apskatīt, kā siltumnīcās un uz lauka 

aug dažādu šķirņu tomāti, paprika, melones un citi neparasti dārza augi; 

- viesu māja “Tiltiņi” Krimūnu pagasta Akācijās piedāvā pirts pakalpojums;  

- Krimūnu pagasta Skolas parkā atklāta sajūtu un izziņas taka “Ciemos pie 

Dižskābarža”;   

- Pokaiņu mežā izveidota Latvju zīmju taka un dabas objekts “Saknes”;  

- pilsētā atvērta kafejnīca “Ķīniešu garša”. 

Sadarbojoties ar: 

- Zemgales Tūrisma Asociāciju (ZTA) un TAVA sagatavota karte “Zemgale” (80 

000 eks.), 
- Tūrisma Attīstības Valsts aģentūru (TAVA) sagatavota karte “Atpūta pie dabas 

Latvijā” (kartē iekļauti 2 Dobeles novada dabas objekti), 

- Lauku ceļotāju akcijas “Lauku dienas ceļotājiem” ietvaros izdota karte “Lauku 

diena”, (kartē iekļauti divi novada objekti, 

- “Lauku ceļotājs” izstrādāts maršruts “Lauku labumi Zemgalē”, maršrutā iekļauti 

objekti no Dobeles un apkārtnes, 

- Tērvetes un Auces novadiem atjaunināta un izdota tūrisma karte “Dobeles, Auces 

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

- ZTA sagatavota brošūra “Pasākumi Zemgalē 2015” 

U14 R2.15. Nodrošināt 

mārketinga 

pasākumus novada 

tūrisma piedāvājumu 
popularizēšanai 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

TIC piedalījies starptautiska un vietēja mēroga tūrisma izstādēs – gadatirgos:  

- Latvijas nacionālajā stendā  

o janvārī starptautiskajā tūrisma izstādē “Matka 2015” Helsinkos (Somija)  

o februārī starptautiskajā tūrisma izstādē “F.re.e” Minhenē (Vācija) 
o novembrī starptautiskajā tūrisma izstādē “TT Warsaw” (Polija)  

- februārī Zemgales stendā starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2015” Rīgā 

- septembrī Latvijas tūrisma informācijas tirgū Gulbenē  

- novembrī TAVA tūrisma stendā “Latvijas dienu” ietvaros uz Tallink kuģa  

Izstrādāti un izdoti tūrisma informācijas materiāli: 

- Sadarbībā ar Tērvetes un Auces novadu atjaunināta tūrisma karte “Dobeles, 

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

- brošūra “Dobeles novads. Ceļvedis” (7000 eks.)  

- buklets “Satiec Dobeles sniegavīrus!  (2000 eks.) 

- infolapa “Satiec Dobeles sniegavīrus! (200 eks. LV un ENG) 

- buklets “Īles nacionālo partizānu buklets” (3000 eks.) 
- infolapa “Izbaudi ceriņziedu laiku Dobelē!” (3000 eks.) 

- Atkārtoti izdota brošūra krievu valodā “Saule dzīvo Dobelē”  (1200 eks.) 

Notikušas ārvalstu žurnālistu vizītes Dobeles novadā:  
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- maijā starptautiska žurnālistu grupa no Lielbritānijas, Vācijas, Nīderlandes, 

Polijas, Lietuvas, Zviedrijas)  

- maijā Lietuvas žurnāla “Veidas” žurnālists D.Pabiržis 

- jūnijā Nīderlandes blogere, grāmatu par adīšanu autore K.Mejsena  

Veikts darbs ar Latvijas medijiem: 

- sniegta informācija laikrakstiem un žurnāliem (“Zemgale”, “Latvijas Avīze”, 

“Praktiskais Latvietis”); 

- septembrī notika Stundu gara intervija par tūrisma jaunumiem Rīgas Radiomājā 

Latvijas Radio 1 raidījumam “Dzīves virtuve”; 

- sniegtas intervijas Latvijas Radio 1 raidījumam “Tādi esam” un Radio Tev;   

- maijā sniegts informatīvais atbalsts TV 1 grupai raidījumam “Ielas garumā”. 
Regulāri notikusi Dobeles suvenīru piedāvājuma paplašināšana un papildināšana. 

Aprīlī un maijā notika pašvaldības un Latvijas Valsts mežu darba grupas tikšanās 

un informatīvās sanāksmes “Par tūrisma attīstību Dobeles novadā”, kā arī tika 

organizēts dalībnieku izbrauciens uz Zebrus ezeru. 

U14 R2.16. Paplašināt Dobeles 

Amatu māju par 

reģionālo centru ar 

plašu tūrisma 

piedāvājumu 

2018 Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

- reizi mēnesī notikušas regulāras amatu prasmju apmācības: aušana, adīšana, 

pērļošana, keramika u.c.; 

- rīkotas tradicionālo prasmju skolas Satiec savu meistaru pasākumi – darbnīcas; 

- notikušas regulāras izstādes, arī  pārdošanas; 

- rīkoti pasākumi Vasaras un ziemas saulgriežiem raksturīgo rituālu un tradīciju 

popularizēšanai; 

- tika rīkoti sezonālie tradicionālie gadatirgi: aprīlī Jurģu tirgus, jūnijā Zāļu tirgus, 

oktobrī, Āboldienas ražas svētku tirgus, novembrī Mārtiņdienas tirgus un 

decembrī Ziemassvētku labumu tirgus. 
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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 

Jaunbērzes pagastā veikta ceļa "Druvas-Saulstari c-36" pārbūve. 

Dobelē veikta Noliktavas ielas 1.izbūves kārtas pārbūve, atjaunota Bērzes iela.  

U15 R3.3. Uzlabot satiksmes 

drošību 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Elektrības ielā, Jāņa Čakstes ielā, Pumpuru ielā, Īles ielā, Dobelē un Bērzu ielā 

un Draudzības ielā, Jaunbērzes ciematā, Dobeles novadā tika nomainīti 

DRL gaismekļi uz 80 LED tehnoloģiju gaismekļiem. 

U15 R3.4. Saglabāt pašreizējo 

pasažieru 

pārvadāšanas modeli 

Pastāvīgi 

Izglītības 

pārvalde 
Pašvaldība 

Skolēnu autobusi pārvadājumus nodrošināja teritorijās, kur pasažieru 

pārvadājumi nebija nodrošināti, vai to izpildes laiki nesakrita ar skolēnu 

vajadzībām. Skolēnu pārvadājumu maršrutu izstrāde, vai to korekcijas, notika 

sadarbībā ar Dobeles autobusu parku. 

Interese par Dobeles novada pašvaldības pārvadājumu modeli, kurā skolēnu un 

pasažieru pārvadājumus nodrošina viens pārvadātājs SIA “Dobeles autobusu 

parks”, bija no vairāku citu novadu pašvaldībām, kuri bija atbraukuši pieredzes 

apmaiņā: Rēzeknes, Gulbenes un Ogres novads. 

U15 R3.5. Attīstīt gājējiem un 
velobraucējiem 

paredzēto 

infrastruktūru novada 

teritorijā 

2020 
Komunālā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa 

ES 
finansējums, 

Pašvaldība 

Atjaunots gājēju tiltiņš pār Bērzes upi Dobeles pilsētā 

U16 R3.11. Sekmēt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

2020 Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 

nodaļa, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

ES 

finansējums 

- Naudītes pagasta Naudītes skolā uzstādīta mobilā konteinera tipa katlumāja 

ar pilnībā automatizētu granulu/šķeldas apkures katlu. 

- Annenieku pagastā uzstādīts jauns dabasgāzes apkures katls. 

- Dobeles pagasta Lejasstrazdu pamatskolā uzstādīts granulu apkures katls. 

- Veikta novada izglītības iestāžu ēku energosertifikācija. 

 

U17 R3.15. Attīstīt ūdens 

saimniecību novadā 

2020 SIA "Dobeles 

Ūdens"  

ES 

finansējums, 

Dobelē Spodrības ielā veikta lietus kanalizācijas tīklu, lietus ūdens attīrīšanas 

iekārtas izbūve un sadzīves kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu izbūve  
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U19 R3.18. Pilnveidot vides 

izglītības kvalitāti un 

pieejamību novadā 

Pastāvīgi 

Izglītības 

pārvalde, DJIVC 

ES 

finansējums 

Deviņu izglītības iestāžu pedagogi īsteno Centra „Dardedze” programmu 

„Džimbas 9 soļu drošības programmu”, kur interaktīvā un viegli saprotamā 

valodā bērniem tiek  mācīts par personisko drošību saskarsmē ar citiem 

cilvēkiem.  

Annenieku pamatskola ieguvusi Eko skolas nosaukumu, Penkules pamatskola ir 

aktīva mazpulku kustības dalībniece. 

Izglītības iestādēs projektu nedēļā projektu izstrāde notiek par dažādiem 

tematiem, tai skaitā arī par vides jautājumiem. 

U19 R3.19. Veicināt novada upju 

un ūdenstilpju 

bioloģiskās 

daudzveidības 
saglabāšanos 

2020 

Attīstības un 

plānošanas 
nodaļa, 

Nekustamā 

īpašuma nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Ir realizēts projekts "Zebrus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde" un  "Apguldes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde", iegūstot detalizētu, uz pētījumiem balstītu informāciju par ūdenstilpju 

ūdens kvalitāti, zivju resursu  pieejamību un attīstību kopumā, kā arī ieteikumus 
par ūdenstilpju turpmākās ekspluatācijas kārtību, perspektīvo attīstību un 

aizsardzību.  

Dobeles pagasta Gauratas ezerā ielaisti 1400 ataudzētu līdaku mazuļu, tādējādi 

palielinot ezera zivju krājumus un labvēlīgi ietekmējot rekreācijas un tūrisma 

attīstību novadā.  

U21 R3.33. Pilnveidot 

videonovērošanas 

sistēmu novadā 

2019 
Pašvaldības 

policija 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

2015.gadā nomainītas nolietojušās novērošanas videokameras pret jaunām, 

nodrošinot kvalitatīvāku videonovērošanu pilsētā. 

U21 R3.34. Pilnveidot 

ugunsdrošības 

sistēmu novadā 

2020 Komunālā 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Visas ēkas, kurās izvietotas izglītības iestādes, ir pilnībā vai daļēji aprīkotas ar 

ugunsdrošības sistēmām. Speciālajās izglītības iestādēs ir uzstādīta balss 

izziņošanas sistēma. 

Tuvākajā laikā, atļauto finanšu resursu ietvaros, visām ēkām, kurām tas vēl nav 

izdarīts, tiks uzstādītas mūsdienīgas ugunsdrošības sistēmas. 

U21 R3.35. Organizēt 

izglītojošus 
pasākumus 

sabiedrībai 

Pastāvīgi Pašvaldības 

policija 

Pašvaldība Tika organizēti regulāri Dobeles novada pašvaldības mācību iestāžu 

apmeklējumi, lai informētu skolu jauniešus par pašvaldības policijas darbu. 
Pirmsskolu iestādēs bērniem sniedza informāciju par satiksmes drošību un bērnu 

uzvedību uz ielas. Vienā no pilsētas lielākajām skolām – Dobeles 1.vidusskolā 

ikdienā ir nodrošināta pastāvīga pašvaldības policista klātbūtne. 
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2.pielikums 2015.gadā aktualizētais Rīcību plāns  

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 jauniešu padomi, attīstīts 
brīvprātīgais darbs 2016. 

Izglītības 
pārvalde, DJIVC, 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība, 
mecenāti 

Izstrādāts nolikums un izveidots fonds Dobeles novada 
jauniešu atbalstam 

R 1.2  Jauniešu integrācija darba tirgū 

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

2018. 

Pašvaldība, 
sadarbībā ar 
NVA, PIUAC, 

Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums 

Uzlabota jauniešu izpratne par uzņēmējdarbību 

R 1.3  

Attīstīt funkcionālās sadarbības saites 
nodarbinātības jautājumos ar 
apkārtējiem novadiem un pilsētām 

Pilnveidota sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām saistībā 
ar bezdarba jautājumiem un darbaspēka nodrošināšanu 
(t.sk. cilvēku ar invaliditāti iesaisti darba tirgū) 2020. 

Pašvaldība, 
sadarbībā ar 
NVA, PIUAC 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība PIUAC apmācību programmas pielāgotas darba tirgus 

pieprasījumam 

 

Nodrošināt aktuālāko informāciju un tās 
izmantošanas pieaugumu novada mājas 
lapā  

Modernizēta pašvaldības mājas lapa 

2017. 

Administratīvā 
nodaļa, 

nekustamā 
īpašuma nodaļa 

Pašvaldība 
R 1.4  

Pieejama datu bāze ar vakancēm Dobeles novadā 
Regulāra sadarbība ar esošajiem darba devējiem 
Pieejama aktuāla informācija pašvaldības informācijas 
kanālos par iespējām iegādāties/īrēt īpašumus Dobeles 
novadā,  
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

R 1.5  

Veicināt pašvaldības pārraudzībā 
neesošo pakalpojumu pieejamības un 
kvalitātes pilnveidošanos 

 
Regulāra sadarbība ar valsts un privāto pakalpojumu 
sniedzējiem, saistībā ar pakalpojumu pilnveidi (piemēram, 
interneta kvalitāte un pieejamība u.c.) 
 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 

administratīvā 
nodaļa 

- 

RV2 IZGLĪTĪBA 

U2 Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu 

R 1.6  
Veicināt visu vecuma grupu iedzīvotāju 
zināšanu un prasmju pieaugumu 

Veikta iedzīvotāju aptauja un nodrošinātas IT prasmju 
pilnveidošanas iespējas novadā dažāda vecuma grupām 
atbilstoši pieprasījumam 

2020. 
PIUAC 

 

ES 
finansējums 

 

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

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

Ikvienam interesentam pieejami karjeras konsultanta 
pakalpojumi 

R 1.7  

Veicināt mūžizglītības pieejamību 
novada lauku teritorijā, sadarbībā ar 
NVO veidot iniciatīvu grupas pagastos  

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

2020. PIUAC 
ES 

finansējums 

R 1.8  
Veikt novada izglītības iestāžu 
reorganizāciju 

Veikta Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
attīstības koncepcijas 2016.-2020.gadam izstrāde 

2016. 
Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldība 

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

2020 Pašvaldība 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

R 1.9  

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)  

2017. 
 

Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldība 

 Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa 
profesionālās izglītības jomā 

Īstenoti karjeras izglītības atbalsta pasākumi 

Rīkoti izglītojamo profesionālās meistarības konkursi 

R 1.10  

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 2016. 

Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldība Īstenota izglītojamo kompetenču attīstoša un iekļaujoša 

izglītība 

Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa izglītības 
jomā. 

Izglītots novada izglītības iestāžu pedagoģiskais personāls 

R 1.11  
Attīstīt novada izglītības iestāžu 
izglītojamo individuālās kompetences 

Sniegts atbalsts novada talantīgo audzēkņu spēju 
izkopšanai 

2018. 
Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
pašvaldība Izglītots pedagoģiskais un atbalsta personāls darbam ar 

izglītojamiem, kuriem ir īpašas vajadzības 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām integrēti novada 
vispārējās izglītības iestādēs 

U3 Modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

R 1.12  

Īstenot izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanas  
pasākumus un iestāžu pārbūves darbus  

Veikti izglītības iestāžu energoefektivitātes 
paaugstināšanas un modernizācijas pasākumi  

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldība 

R 1.13  
Veikt izglītības iestāžu telpu un 
inženierkomunikāciju modernizāciju  

Modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas novada 
izglītības iestāžu iekštelpas un inženierkomunikācijas 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldība 

R 1.14  

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

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

2020. 

Attīstības un 
plānošanas  

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldība 

R 1.15  
Labiekārtot visu novada izglītības 
iestāžu apkārtnes teritorijas 

Modernizēta un labiekārtota izglītības iestāžu ārtelpa  2020. 

Izglītības 
pārvalde, 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldība 

R 1.16  
Uzbūvēt dienesta viesnīcu visu Dobeles 
pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām 

Ierīkota dienesta viesnīca Dobelē 2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

Komunālā nodaļa 

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

Atbildīgais Finanšu avots 

R 1.17  

Uzbūvēt laboratorijas korpusu Dobeles 
Amatniecības un vispārizglītojošā 
vidusskolā 

Izbūvēts un aprīkots Laboratorijas korpuss Dobeles 
Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā laboratorijas 
un praktisko darbu vajadzībām 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldība 

R 1.18  

Paaugstināt Dobeles Pieaugušo 
izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 
centra kapacitāti 

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

2020. PIUAC 
ES 

finansējums 

R 1.19  

Veikt Dobeles Valsts ģimnāzijas 
galvenās ēkas un tai blakus esošā 
mācību korpusa Dzirnavu ielā 2 pārbūvi 

Sakārtotas un modernas Dobeles Valsts ģimnāzijas telpas. 
Pilnībā pārbūvēta DVĢ II mācību korpusa ēka  

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldība 

R 1.20  
Pārbūvēt un aprīkot bijušā kinoteātra 
telpas Edgara Francmaņa ielā 2 

Nodrošinātas telpas bērnu, jauniešu un citu interešu grupu 
aktivitāšu vajadzībām 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, Izglītības 
pārvalde, 

Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
pašvaldība 

R 1.21  
Pilnveidot izglītības iestāžu 
materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi uzlabots mācību iestāžu kabinetu aprīkojums un 
pilnveidots mācību līdzekļu klāsts 

Pastāvīgi 
Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 

pašvaldība 

R 1.22  

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

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

2017. 
Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums, 

pašvaldība 

RV3 VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

U4 Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību 

R 1.23  
Izveidot veselības un sociālās aprūpes 
centru 

Izveidots īslaicīgās sociālās aprūpes gultas pakalpojums, 
paliatīvās aprūpes gultas pakalpojums 

2019. Sociālais dienests 
ES 

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

Atbildīgais Finanšu avots 

R 1.24  

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

Izveidota patversme Dobeles novadā (ar nakts patversmes 
iespējām) 

2017. Sociālais dienests 
ES 

finansējums, 
pašvaldība 

R 1.25  
Izveidot mobilo brigādi aprūpes 
pakalpojuma mājās veikšanai 

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

2018. Sociālais dienests 
ES 

finansējums, 
Pašvaldība 

R 1.26  
Ieviest sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus novadā 

 Izveidots īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas centrs bērniem 

2020. Sociālais dienests 
ES 

finansējums, 
Pašvaldība 

Dobeles un apkārtnes slimnīcas brīvās telpas pārbūvētas,   
aprīkotas un pārveidotas par sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas centru personām ar garīga rakstura 
traucējumiem   

Mazināta mazaizsargāto sociālo grupu atstumtība 
sabiedrībā 

Izveidots dienas aprūpes centrs Dobeles un apkārtnes 
slimnīcas infekcijas korpusa telpās 

Dobeles un apkārtnes slimnīcas telpās izveidots jauniešu 
centrs primārās aprūpes atbalstam  

Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu izstrādāts 
deinstitucionalizācijas plāns 

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

R 1.27  Popularizēt audžuģimeņu kustību 
Organizēti pasākumi audžuģimeņu kustības 
popularizēšanai, pieaudzis audžuģimeņu skaits 

Pastāvīgi Bāriņtiesa 
ES 

finansējums 
Pašvaldība 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

Izveidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums 
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 

R 1.28  
Paaugstināt sociālā dienesta 
darbinieku profesionalitāti 

Apmācīti, profesionāli pilnveidoti, augsti kvalificēti sociālie 
darbinieki 

2016 

Sociālais 
dienests, 
Izglītības 
pārvalde 

ES 
finansējums Izglītoti speciālisti darbam ar bērniem ar saskarsmes 

grūtībām un uzvedības traucējumiem, ar vardarbības 
ģimenē gadījumiem 

R 1.29  

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 

Pašvaldība 

U5 Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

R 1.30  

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, VM 

R 1.31  

Izstrādāt veselības veicināšanas 
programmu un koordinēt veselības 
veicināšanas aktivitātes visā novadā 

Izstrādāta un ieviesta novada iedzīvotāju veselības 
veicināšanas programma 

2017. 

DJIVC (Dobeles 
Jaunatnes 

iniciatīvu un 
veselības centrs) 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

RV4 KULTŪRA, SPORTS UN ATPŪTA 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

U6 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu 

R 1.32  

Modernizēt esošo kultūras 
infrastruktūru un izveidot jaunus 
kultūras un atpūtas objektus 

Pārbūvēts Dobeles kultūras nams 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā 

nodaļa, Kultūras 
un sporta 
pārvalde, 
Dobeles 

novadpētniecības 
muzejs 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

Pārbūvēta Dobeles Ķestermeža brīvdabas estrāde 

Pārbūvēta Dobeles pilsdrupu kapela 

Veikti Dobeles pilsdrupu arheoloģiskie pētījumi 

Labiekārtota pilsdrupu apkārtnes teritorija 

Uzlabota un atjaunota novada kultūras iestāžu 
infrastruktūra 

Īstenoti pasākumi kultūras namu energoefektivitātes 
paaugstināšanai un estrāžu infrastruktūras pilnveidošanai 

R 1.33  Attīstīt kopienu centrus 
Izveidoti un aprīkoti kopienu centri lielākajos ciemos, 
izmantojot esošo infrastruktūru kultūras un izglītības 
iestāžu ēkas 

2020. 
Pagastu 

pārvaldes 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

R 1.34  
Attīstīt kultūras iestāžu 
materiāltehnisko bāzi 

Modernizēta un paplašināta kultūras iestāžu 
materiāltehniskā bāze 

Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

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

R 1.35  Dažādot kultūras pakalpojumu klāstu 

Regulāri organizēti tradicionālie un jauni kultūras 
pasākumi, kuri ir plaši atpazīstami visā Latvijā, atbalstītas 
iedzīvotāju iniciatīvas Pastāvīgi 

Kultūras un 
sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība Kultūras apmaiņas pasākumi ar citiem amatiermākslas 

kolektīviem Latvijā 

R 1.36  
Atbalstīt kultūras amatierkolektīvu 
darbību un izaugsmi 

Papildināta amatierkolektīvu materiāltehniskā bāze 
Pastāvīgi 

Kultūras un 
sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

Pilnveidota kvalitātes novērtēšanas un atbalsta sistēma 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

R 1.37  
Attīstīt starptautisko sadarbību kultūras 
jomā 

Kultūras apmaiņas pasākumi ar ārvalstu sadarbības 
partneriem 

Pastāvīgi 
Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

U8 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi 

R 1.38  
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) 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā 

nodaļa, Kultūras 
un sporta 
pārvalde 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

 

R 1.39  
Attīstīt, pārbūvēt esošos un veidot 
jaunus sporta infrastruktūras objektus  

Pārbūvēti sporta infrastruktūras objekti Dobeles novadā 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā 

nodaļa, Kultūras 
un sporta 
pārvalde, 
pagastu 

pārvaldes 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

 

Pārbūvēts Dobeles stadions, nodrošinot DVĢ un Dobeles 
1.vidusskolas skolēniem kvalitatīvas sporta nodarbības āra 
apstākļos 

R 1.40  Veicināt sporta speciālistu piesaisti  
Piesaistīti jauni treneri sporta darbam novadā (t.sk. sporta 
darbā ar personām ar invaliditāti) 

2018. 
Kultūras un 

sporta pārvalde 
Pašvaldība 

R 1.41  
Atjaunot un papildināt materiāltehnisko 
nodrošinājumu 

Moderna materiāltehniskā sporta bāze visā novadā 
Pastāvīgi 

Kultūras un 
sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

Nodrošināts atbalsts novada sporta klubiem 

RV5 PĀRVALDĪBA 

U9 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

R 1.42  
Uzlabot aktuālākās informācijas 
pieejamību un paaugstināt iedzīvotāju 

Izvietotas IKT un nodrošināta aktuālākās informācijas 
pieejamība publiskās pulcēšanās vietās 

Pastāvīgi 
Administratīvā 

nodaļa 
ES 

finansējums, 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

informētības līmeni par pašvaldības un 
tās iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

Pašvaldības informatīvais izdevums "Dobeles Novada 
Ziņas" izveidots kā neatkarīgs novada laikraksts, kas tiek 
izdots biežāk kā vienu reizi mēnesī 

Pašvaldība 

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 1.43  

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, 
Pašvaldība 

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 1.44  
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, 
Pašvaldība 

Pašvaldības darbiniekiem nodrošināta kvalitatīva darba 
vide 

Starpvalstu sadarbība  un pieredzes apmaiņas pasākumi 
Latvijā 

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

R 1.45  
Veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem, 
NVO, uzņēmējiem un pašvaldību 

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

Pastāvīgi 
Administratīvā 

nodaļa, Sociālais 
Pašvaldība 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

Attīstītas projektu programmas vietējo iniciatīvu projektu 
īstenošanai 

dienests, 
Kultūras un 

sporta pārvalde, 
PIUAC 

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

R 1.46  

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 Pašvaldība 

R 1.47  

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 

Pašvaldība 
 Sagatavoti un īstenoti kopīgi projekti nodarbinātības 
veicināšanā, investīciju piesaistē, tūrisma attīstībā u.c. 
jomās 
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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, 
Pašvaldība 

Paplašinātas tālmācības apmācību iespējas 

Tālākizglītības apmācību programmās iesaistīti apkārtējo 
novadu iedzīvotāji. 

R 2.2  
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 Pašvaldība 

Īstenoti pārrobežu sadarbības projekti un apmācības 

R 2.3  
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, 
Pašvaldība 

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 

R 2.4  
Atbalstīt vietējo uzņēmēju sadarbību un 
iniciatīvas 

Regulāras vietējo uzņēmēju tikšanās par aktualitātēm 
novadā un savstarpējās sadarbības iespējām 

Pastāvīgi 
 

PIUAC, 
Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa 

pašvaldība 
Ikgadēja Dobeles novada uzņēmēju izstāde un balvas 
„Dobeles novada gada uzņēmējs” ieviešana  

2020. 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

R 2.5  
Atbalstīt vietējās ražotāju produkcijas 
popularizēšanu un realizēšanas iespējas 

Pieaudzis vietējo ražojumu noiets novadā, regulāri vietējo 
ražotāju gadatirgi 

Pastāvīgi 
PIUAC, 

Kultūras un 
sporta pārvalde 

pašvaldība 
Izveidota un administrēta mājas lapa, kurā tiek popularizēti 
novada mājražotāji, mazie uzņēmēji, tūrisms 

Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi mājražotājiem un 
amatniekiem 

R 2.6  
Veicināt sociālās uzņēmējdarbības 
attīstību 

Atbalstīta sociālā uzņēmējdarbība, izveidoti sociālie 
uzņēmumi, atbalstīti labdarības projekti 

Pastāvīgi 

PIUAC, 
Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa,  Sociālais 
dienests, NVO 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

Paaugstināts sabiedrības informētības līmenis un iesaiste 
sociālās aktivitātēs 

U12 Pilnveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības un zinātnes attīstībai novadā 

R 2.7  
Veicināt novada industriālo teritoriju 
attīstību 

Īstenoti teritorijas pievedceļu un komunikāciju pārbūves 
projekti novada industriālajās teritorijās 
 

2020. 
Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

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. 

R 2.8  
Veicināt zinātniski tehnoloģiskā parka 
izveidi 

Izveidots Dobeles novada zinātniski tehnoloģiskais parks, 
izmantojot Latvijas Valts Augļkopības institūta resursus 

2020. LVAI 
ES 

finansējums 

RV7 TŪRISMS 

U13 Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību 

R 2.9  
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, 
Pašvaldība 

Izvietotas velosipēdu novietnes 
Pilnveidots norādes zīmju un informācijas stendu tīkls 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

R 2.10  
Uzlabot tūrisma produktu un 
pakalpojumu pieejamību 

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

Pastāvīgi TIC 
ES 

finansējums, 
Pašvaldība 

R 2.11  
Veicināt tūrisma pakalpojumu kvalitātes 
celšanos 

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

Pastāvīgi TIC 
ES 

finansējums, 
Pašvaldība 

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

U14 Paplašināt tūrisma piedāvājumu un sadarbību starp tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm 

R 2.12  Pilnveidot tūrisma informācijas sistēmu 
Pilnveidota mājas lapas tūrisma sadaļa  vismaz 2  
svešvalodās, aktīvi izmantoti tūrisma portāli un sociālie tīkli 
tūrisma piedāvājuma popularizēšanai 

 
2015. 

TIC Pašvaldība 

R 2.13  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 Pašvaldība 

R 2.14  

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 Pašvaldība 

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 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

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

R 2.15  

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, 
Pašvaldība 

Attīstīts daudzveidīgs tūrisma aktivitāšu klāsts Zebrus ezera 
apkārtnē 

2020. 
TIC, 
LVM 

ES 
finansējums, 

LVM 

R 2.16  

Paplašināt Dobeles Amatu māju par 
reģionālo centru ar plašu tūrisma 
piedāvājumu  

Radīta tradicionālo amatu prasmju apguves vieta, amatu 
attīstība, mazo biznesa uzņēmumu, mājražotāju attīstības 
atbalsts. 2018. 

Kultūras un 
sporta pārvalde 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība Amatu māja attīstās kā apkārtējo novadu amatniecības 

centrs 

 

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, 
Pašvaldība 

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, 
Pašvaldība 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

R 3.4  
Saglabāt pašreizējo pasažieru 
pārvadāšanas modeli 

Skolēnu autobusu maršrutu integrācija kopējā pasažieru 
pārvadājumu tīklā 

Pastāvīgi 
Izglītības pārvalde, 

piesaistot ZPR 
Pašvaldība 

Popularizēts Dobeles novada pasažieru 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 

 2020. 
Komunālā nodaļa, 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

ES finansējums, 
Pašvaldība 

Sadarbībā ar Tērvetes novadu un Jelgavas novadu izveidoti 
veloceliņi  

U16 Attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūru 

R 3.6  
Izstrādāt un ieviest Dobeles novada 
Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 

Izstrādāts Rīcības plāns, kas ietver CO2 emisiju sākotnējo 
pārskatu un prognozes, rīcības un pasākumus 
energopatēriņa samazināšanai, energoefektivitātes 
uzlabošanai un atjaunojamo energoresursu attīstībai 
Dobeles novadā. 

2020. 

Komunālā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 
nodaļa 

ES 
finansējums, 
Pašvaldība 

R 3.7  Modernizēt esošos siltumavotus1 

Katlu mājās, kas darbojas ar dabas gāzi sasniegts kopējais 
lietderības koeficients 96%, katlu mājās ar cieto kurināmo: 
malku - 75%, kokskaidu granulām - 85%. 

2016. 
SIA „Dobeles 

Enerģija” 
ES 

finansējums 
Analizēta iespējamā kurināmā diversifikācija, aizvietojot 
dabas gāzi ar vietējo kurināmo – koksni, koksnes granulām, 
biomasu u.c. saglabājot augstu automatizācijas līmeni 
Pakāpeniska katlu māju pārbūve darbam automātiskā 
režīmā 

R 3.8  
Samazināt siltumenerģijas zudumus 

ārējos siltumtīklos2 

Kompleksi pārbūvētas maģistrālās siltumtrases 

2020. 
SIA „Dobeles 

Enerģija” 
ES 

finansējums 
Pakāpeniska siltumtīklu nomaiņa ar rūpnieciski izolētām 
caurulēm 
Samazināti siltumenerģijas zudumu rādītāji 

                                                
1 Atbilstoši SIA „Dobeles enerģija” attīstības koncepcijai 2014.-2020.gadam 
2 Atbilstoši SIA „Dobeles enerģija” attīstības koncepcijai 2014.-2020.gadam 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

R 3.9  

Uzstādīt neatkarīgās sistēmas ēku 
individuālos siltummezglos (patērētāju 
objektos, kas pieslēgti ārējiem 

siltumtīkliem) 3 

Primārais, maģistrāles kontūra siltumnesējs ir atdalīts no 
ēkas kontūras ar plākšņu siltuma apmainītāju 

2020. 
SIA „Dobeles 

Enerģija” 
ES 

finansējums 
Uzstādīti individuālie siltuma mezgli dzīvojamās mājās 

R 3.10  
Pilnveidot komunikāciju starp 

apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem4 

Izveidots informatīvs izdevums ar atbildēm uz iedzīvotāju 
jautājumiem un aktuālāko informāciju par 
apsaimniekošanas pakalpojumiem  

pastāvīgi 
SIA „Dobeles 

Enerģija” 
SIA „Dobeles 

Enerģija” 
Organizētas dzīvojamo māju vecāko apmācības 
siltumapgādes, norēķinu kvalitātes kontroles un ēku 
energoefektivitātes pasākumu organizēšanas jautājumos 
Nodrošinātas konsultācijas par ēku iekšējo siltumapgādes 
sistēmu modernizāciju 

R 3.11  
Sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu 

Veikta pašvaldību ēku pārbūve, atjaunošana un būvdarbi 
ēku energoefektivitātes uzlabošanai 

2020. 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa, 
Komunālā nodaļa, 

pašvaldības 
kapitālsabiedrības 

ES finansējums Veikta pašvaldības ēku energosertifikācija 

Veikta pašvaldību kapitālsabiedrību ēku 
energoefektivitātes uzlabošana 

R 3.12  

Popularizēt labās prakses piemērus ēku 
energoefektivitātes pasākumu 

īstenošanā5 

Iedzīvotājiem pieejama informācija par labās prakses 
piemēriem saistībā ar māju siltināšanu 

pastāvīgi 

Administratīvā 
nodaļa, Attīstības 

un plānošanas 
nodaļa 

pašvaldība 

R 3.13  
Veicināt autotransporta CO2 izmešu 
samazināšanos 

Ierīkoti ETL uzlādes punkti  2020. 
Attīstības un 

plānošanas nodaļa 
ES finansējums 

U17 Attīstīt ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru 

R 3.14  Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte   Uzbūvēta jauna atdzelžošanas stacija pilsētā 2020. 
SIA „Dobeles 

Ūdens” 
ES finansējums 

                                                
3 Atbilstoši SIA „Dobeles enerģija” attīstības koncepcijai 2014.-2020.gadam 
4 Atbilstoši SIA „Dobeles enerģija” attīstības koncepcijai 2014.-2020.gadam 
5 Atbilstoši SIA „Dobeles enerģija” attīstības koncepcijai 2014.-2020.gadam 
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Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais Finanšu avots 

R 3.15  Attīstīt ūdenssaimniecību novadā  
Pārbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, uzlabota 
ūdensapgādes kvalitāte un paplašināta ūdensapgādes 
pakalpojumu pieejamība  

2020. 
SIA „Dobeles 

Ūdens” 
ES finansējums 

R 3.16  
Pilnveidot lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmas 

Pārbūvētas un ierīkottas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas  2020. 
Komunālā nodaļa, 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

ES finansējums, 
Pašvaldība 

U18 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

R 3.17  
Veicināt atkritumu atkārtotu 
izmantošanu un pārstrādi 

Izveidots kompostēšanas laukums, nodrošināta bioloģiski 
noārdāmo atkritumu apsaimniekošana 2018. 

 

SIA „Dobeles 
komunālie 

pakalpojumi” ES finansējums 
Izveidots būvgružu uzglabāšanas laukums, nodrošināta 
efektīva atkritumu apsaimniekošana 

Veikti iedzīvotāju izglītošanas pasākumi par atkritumu 
šķirošanas nozīmīgumu 

2019 
Izglītības pārvalde, 

DJVC 

RV9 VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

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

R 3.18  
Pilnveidot vides izglītības kvalitāti un 
pieejamību novadā  

Regulāras publikācijas par vides jautājumiem un dabas 
aizsardzību novada laikrakstā 

pastāvīgi 
Izglītības pārvalde, 

BJC, 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 
pirmskolas vecumu) 
Vides projektu izstrāde projektu nedēļas ietvaros izglītības 
iestādēs 

R 3.19  

Veicināt novada upju un ūdenstilpju 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanos 

Izstrādāti novada upju un ūdenstilpju apsaimniekošanas 
plāni 

2019 
Attīstības un 

plānošanas nodaļa 

Pašvaldība 

Papildināti novada ūdenstilpju resursu krājumi 2020 
LVM 

finansējums 

Ierīkotas strūklakas – aeratori Bērzes upē un ūdenstilpēs 
Dobeles pilsētā 

2017 Komunālā nodaļa Pašvaldība 
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R 3.20  
Veikt pašvaldības īpašumā esošo 
mežu apsaimniekošanu  

Veikta pašvaldības īpašumā esošo mežu inventerizācija 
2020 

Nekustamā 
īpašuma nodaļa 

ES finansējums, 
Pašvaldība Izstrādāts pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns 

R 3.21  

Sekmēt racionālu pašvaldības 
īpašumā esošo lauksaimniecības 
zemju izmantošanu 

Veikti meliorācijas darbi 

2018 

Komunālā nodaļa, 
Attīstības un 

plānošanas nodaļa, 
Izglītības pārvalde 

ES finansējums, 
Pašvaldība Mācību bāze DAVV audzēkņiem 

R 3.22  
Veicināt novadā esošo dabas un kultūras 
pieminekļu saglabāšanu 

Veikta Dobeles kultūras nama pārbūve 2018. Komunālā nodaļa, 
Attīstības un 

plānošanas nodaļa 

ES finansējums, 
Pašvaldība 

Veikti Dobeles pilsdrupu konservācijas darbi 2020. 

Veikta Dobeles pils kompleksa kapelas izbūve 2018. 

R 3.23  
Pilnveidot kultūras pieminekļu 
pieejamību 

Uzlabota pilsdrupu pieejamība 2018. 
Komunālā nodaļa, 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

ES finansējums, 
Pašvaldība 

R 3.24  
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 3.25  
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 3.26  

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, 
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 

Labiekārtots Apguldes ezera krasts un ierīkota atpūtas vieta 

R 3.27  
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 3.28  
Izveidot Iniciatīvu fondu iedzīvotāju 
projektu atbalstīšanai 

Izveidots vietējais iniciatīvu fonds iedzīvotāju ideju 
īstenošanas atbalstam novada teritorijas labiekārtošanā un 
attīstībā 

2017. 
Attīstības un 

plānošanas nodaļa 
Pašvaldība 

R 3.29  
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 3.30  Veicināt meliorācijas sistēmu pārbūvi 
Pakāpeniska meliorācijas sistēmu pārbūve (sadarbībā ar 
īpašniekiem un kaimiņu novadiem) 

2020. 
Attīstības un 

plānošanas nodaļa, 
Komunālā nodaļa 

ES finansējums 

R 3.31  
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 3.32  
Uzlabot Dobeles novada pašvaldības 
policijas materiāltehnisko bāzi 

Modernizēts pašvaldības policijas aprīkojums pastāvīgi Pašvaldības policija Pašvaldība 

R 3.33  
Pilnveidot videonovērošanas sistēmu 
novadā 

Uzstādītas video novērošanas kameras iedzīvotāju drošības 
un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 

2019. Pašvaldības policija 
ES finansējums, 

Pašvaldība 

R 3.34  
Pilnveidot ugunsdrošības sistēmu 
novadā 

Ierīkoti dūmu detektori pašvaldības ēkās 2020. 
Komunālā nodaļa, 
Izglītības pārvalde 

ES finansējums, 
Pašvaldība 

R 3.35  
Organizēt izglītojošus pasākumus 
sabiedrībai  

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

pastāvīgi Pašvaldības policija Pašvaldība 

 


