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DOBELES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 

 

Tas, kā mēs savu Dobeles novadu un Latviju piepildām ar darbiem, ir mūsu pašu 

iespēja, izvēle un atbildība, kā izdarīt labāk, lai mūsu veikums paliktu nākamajām paaudzēm, 

bērniem un mazbērniem. Savukārt pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds 

līdzekļu apjoms pašvaldībai nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. 

Dobeles novada pašvaldībā 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, budžeta ieņēmumi 

palielinājās par 2,82%. Lielāko daļu – 57,2% - no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 

veidoja nodokļu ieņēmumi, kas, salīdzinot ar 2013.gadu, pieauga par 4,5%. 2014.gadā 

kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija EUR 976, kas ir 

par EUR 63 vairāk nekā 2013.gadā (EUR 913). 

Pašvaldības darbību padarot efektīvāku, 2014.gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, izlietoti 

par 6,6% mazāk līdzekļu, kas nodrošināja sekmīgu novada iestāžu darbu, plānoto pasākumu, 

programmu un projektu realizāciju. Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā, redzam, 

ka lielākā pamatbudžeta izdevumu daļa - 56,17% - ir izlietota izglītības funkciju 

nodrošināšanai. Lai nodrošinātu līdzekļu pieejamību projektu realizācijai, tika ņemti kredīti 

Valsts kasē. Neatmaksātie aizņēmumi no Valsts kases uz 01.01.2015. sastādīja EUR 

9 851 021.  

Speciālā budžeta ieņēmumi 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, palielinājās par 

21,4%. Speciālo budžetu veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļu fondam. Speciālā budžeta līdzekļi tika izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai 

un remontam, kā arī atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā. 

Viens no būtiskākajiem attīstības rādītājiem ir bezdarba līmenis, kas Dobeles novadā 

laikā no 2011.gada līdz 2014.gadam ir samazinājies, visaugstāko līmeni (13,6%) sasniedzot 

2011.gada februāra beigās un viszemāko (7,9%) – 2014.gada septembrī un oktobrī. 

2014.gada beigās bezdarba līmenis novadā bija 8,5% - tikpat, cik vidēji valstī šajā laikā.  

Līdz ar bezdarba samazināšanos ir samazinājies arī garantētā iztikas minimuma 

(GMI) pabalsta saņēmēju skaits. Ja 2010.gadā Dobeles novadā to saņēma 1547 cilvēki, tad 

2014.gadā tas pienācās vairs tikai 560 personām. Protams, sekosim līdzi, lai neviens, kam 

nepieciešama palīdzība, bez tās nepaliktu, it īpaši runājot par ģimenēm ar bērniem, 

vientuļniekiem un pensionāriem. 

Likumsakarīgi, ka, samazinoties to cilvēku lokam, kam pienākas GMI un cita veida 

pabalsti, gandrīz uz pusi ir samazinājies šim mērķim no sociālā budžeta novirzītās naudas 

daudzums. Faktiski tas ir ietaupījums, ko varam izmantot citu sociālo jautājumu risināšanai, 

attīstot jau esošos un iedibinot jaunus sociālos pakalpojumus. Piemēram, 2013.gadā Dobeles 

novada Sociālais dienests sāka sniegt asistenta pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. Pirmajā gadā šo pakalpojumu saņēma 34 personas, bet 2014.gadā tas bija 

pieejams jau 84 cilvēkiem. 

Ļoti nozīmīga pašvaldības darba daļa ir komunālās saimniecības pakalpojumu 

nodrošināšana, tajā skaitā ūdens un kanalizācijas, siltumapgādes, ceļu uzturēšanas, 

apzaļumošanas u.c. pakalpojumu nodrošināšana un attīstība, ko veic pašvaldības 

kapitālsabiedrības. 

2014.gadā Dobeles novada pašvaldībai bija 100% līdzdalība septiņās radniecīgajās 

kapitālsabiedrībās. 2010.gada 13.jūlijā tika pieņemts Dobeles novada domes lēmums 

Nr.181/11 par SIA „Zebrenes nami” darbības izbeigšanu, uz ko pamatojoties notiek šīs 

kapitālsabiedrības likvidācijas process. 2014.gadā tika pārdotas daļas asociētajā 

kapitālsabiedrībā SIA „Kaķenieku ambulance”. 
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Nozīmīgs rādītājs novada attīstībā ir investīcijas, ko pašvaldība piesaista, realizējot 

Eiropas Savienības (ES) fondu programmu projektus. Novadā realizētie projekti veicina 

ekonomiskās darbības nodrošināšanu, kā arī lauku un pilsētvides kvalitātes uzlabošanu. 

Dobeles novada pastāvēšanas laikā ES finansējuma piesaistes process ir bijis veiksmīgs – 

kopumā novada attīstībā ir ieguldīti nepilni 20 miljoni EUR, no tiem 6,2 miljoni ir 

pašvaldības un 12,9 miljoni EUR - ES fondu finansējums. Visvairāk līdzekļu – 7,7 miljoni - 

ieguldīts ielu un ceļu rekonstrukcijā; gandrīz 6 miljoni - izglītības iestāžu infrastruktūrā, 

tostarp ēku renovācijā; turpat 5 miljoni novirzīti citu novada infrastruktūras objektu 

sakārtošanai.  

2014. gadā tika pabeigti trīs infrastruktūras projekti, kas bija uzsākti pirms šī atskaites 

perioda. Turklāt, tika sagatavoti, iesniegti un apstiprināti astoņi jauni projektu pieteikumi. ES 

fondu finansējums 2014.gadā sastādīja 6,87% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.  

Lai cik veiksmīgi mēs ieguldītu līdzekļus un īstenotu dažādus infrastruktūras 

projektus, ir ļoti svarīgi apzināties, ka novada pastāvēšanas pamats ir tā iedzīvotāji. Dobeles 

novada iedzīvotāju skaits uz 2014. gada 1.janvāri saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes datiem bija 22 980. Diemžēl 2014.gadā visās Dobeles novada teritoriālajās 

vienībās ir bijis iedzīvotāju skaita samazinājums, vislielākais – Dobeles pagastā (-4,51%) un 

Bikstu pagastā (-4,25%), vismazākais - Bērzes (-0,37%) un Auru pagastā (-0,47%). Turklāt, 

2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, ir palielinājies pēc-darbaspējas vecuma iedzīvotāju 

skaits. 

Jutīgais demogrāfijas jautājums atsaucas uz daudzām darbības jomām, jo īpaši, uz 

izglītības nozari. 2014.gada 1.septembrī Dobeles novada skolu vispārizglītojošajās klasēs 

uzskaitē bija 2249 izglītojamie, kas ir par 0,93 % mazāk nekā 2013.gada 1.septembrī. 

Salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada sākumu, par 3,99% samazinājās arī bērnu skaits 

pirmsskolas izglītības iestādēs (ieskaitot 5-6 gadīgo obligāto apmācību). Tomēr iepriecina 

fakts, ka profesionālajās izglītības programmās mācības uzsāka par 3,02 % skolēnu vairāk 

nekā 01.09.2013. Mums novadā ir svarīgi atrast iespējami vislabāko risinājumu Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas Apguldes mācību centra attīstībai, izveidojot 

spēcīgu profesionālās izglītības kompleksu.  

Neskatoties uz nestabilo demogrāfisko stāvokli, pašvaldība neatlaidīgi rūpējas par 

izglītības kvalitātes un skolu vides uzlabošanu ne tikai iepriekšminētajā skolā, bet visās 

novada izglītības iestādēs. 2014.gadā tika realizēti vairāki nozīmīgi darbi. Lielākais no tiem 

bija Dobeles Sporta skolas zāles un administratīvā korpusa jumta renovācija. Dobeles 

1.vidusskolā tika nosiltināti skolas ēkas bēniņi un veikts remonts sporta kompleksā. Visās 

izglītības iestādēs atbilstoši plānotajam veikti dažādi remontdarbi – telpu kosmētiskie 

remonti, elektroinstalācijas, aukstā ūdens padeves tīklu un ventilācijas sistēmu sakārtošana, 

uzstādīti zibens novedēji. Kopā novada izglītības iestāžu remontiem izlietoti 323,7 tūkstoši 

EUR. 

Tāpat Dobeles novada pašvaldība turpināja nodrošināt skolēnu pārvadājumus, 

pārskata periodā šim nolūkam, tai skaitā mācību ekskursijām, izlietojot 152,8 tūkstošus 

EUR. Pašvaldības teritorijā skolēnu pārvadāšanai pārsvarā tika izmantoti četri speciāli šim 

nolūkam iegādātie skolēnu autobusi. Skolēni nokļūšanai uz Dobeles novada izglītības 

iestādēm izmantoja arī sabiedrisko transportu, norēķinos par braucieniem izmantojot 

pašvaldības apmaksātu e-talonu. Pārskata periodā e-talonus lietoja 619 skolēni. 

Līdztekus izglītības iespēju nodrošināšanai Dobeles novada pašvaldība gādā arī par 

kultūras un sporta dzīves uzturēšanu un dažādošanu, tādējādi stiprinot iedzīvotāju piederības 

izjūtu un interesi arī brīvo laiku pavadīt savā novadā. 

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes un tās struktūrvienību organizētais 

kultūras un sporta pasākumu klāsts 2014.gadā tika plānots, ievērojot iedzīvotāju 

pieprasījumu un intereses, saturiskā ziņā ņemot vērā Dobeles novada izveidošanas piecu 
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gadu jubileju.  

Ievērojamu atbalstu dotāciju veidā pašvaldība sniedz handbola vīriešu un sieviešu 

komandām un sporta klubu rīkotājām tradicionālajām sacensībām. Pašvaldība ir noteikusi 

savu sporta bāzu bezmaksas izmantošanas limitus novada sportistu treniņu un sacensību 

rīkošanai, kā arī algo fiziskās sagatavotības treneri. 2014.gadā Dobeles sporta centra 

materiālā bāze tika papildināta ar jaunu aprīkojumu - pārvietojamām skatītāju tribīnēm ar 

120 sēdvietām. 

Lai visi Dobeles novada domes pieņemtie lēmumi, plānotie un paveiktie darbi un 

pasākumi būtu labi izprotami ikvienam Dobeles novada iedzīvotājam, pašvaldībai ir būtiski 

uzturēt komunikāciju ar sabiedrību. Šajā jomā pašvaldība izmanto dažādus informācijas 

kanālus: pašvaldības informatīvo izdevumu „Dobeles Novada Ziņas”, pašvaldības interneta 

portālu www.dobele.lv, reģionālos un nacionālos masu medijus, tiek organizētas tikšanās ar 

dažādām mērķa grupām - uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un tml. 

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

iedzīvotāju interese nav bijusi liela. 2014.gadā iedzīvotāji domes sēdes apmeklējuši 25 reizes  

un komiteju sēdes – 48 reizes. Iedzīvotāju intereses, galvenokārt, bija saistītas ar sev 

personīgi svarīgu, konkrētu jautājumu risināšanu. 

Lai rosinātu iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos dažādu plašākai sabiedrībai 

noderīgu projektu realizēšanā, Dobeles novada pašvaldība katru gadu rīko projektu 

uzsaukumus. Pārskata periodā aktīvi darbojās nevalstisko organizāciju biedri, rakstot 

projektu pieteikumus un pretendējot saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu saviem 

projektiem. 2014.gadā pašvaldība pavisam atbalstīja 149 projektus sociālajā, kultūras, sporta, 

kā arī bērnu un jauniešu aktivitāšu jomā.  

Ziņojuma noslēgumā gribu atzīmēt, ka 2014.gadā bija mazāk iespēju apgūt Eiropas 

Savienības fondu līdzekļus, jo jaunais plānošanas periods tikai sākās, un vēl nebija sakārtota 

visa nepieciešamā dokumentācija un izvirzīti fondu izmantošanas nosacījumi. 2015.gads ir 

plānošanas un sagatavošanās laiks, līdz ar to lielāka apjoma darbi varētu notikt tikai 

2016.gadā. Tuvākie gadi tad arī parādīs, ko varam un spējam izdarīt infrastruktūras 

sakārtošanā un uzņēmējdarbības veicināšanā, tādējādi paverot iedzīvotājiem darba iespējas, 

nodrošinot sakārtotu un tīru vidi, izglītību, sociālo un fizisko drošību, pilnvērtīgu atpūtu un 

līdz ar to visu - vispārējās dzīves kvalitātes uzlabošanos Dobeles novadā. 

 

 

 

Dobeles novada domes priekšsēdētājs     Andrejs Spridzāns 

http://www.dobele.lv/
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1. DOBELES NOVADA RAKSTUROJUMS 
 

Dobeles novada administratīvajā teritorijā ietilpst Dobeles pilsēta un 10 pagasti: 

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un 

Zebrenes pagasts. Novada kopējā platība ir 889,79 km2, no kuriem 0,9% aizņem 

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

 
1.att. Dobeles novada teritorijas struktūra 

1.1. Iedzīvotāju skaits 

Dobeles novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar PMLP datiem ir 22 980 (uz 

01.01.2014.). 

 

 

 

1.tabula 

Iedzīvotāju skaits Dobeles novadā 2011.-2014.gads 

Administratīvā 

vienība 

01.01.2012. 01.01.2013. 01.01.2014. 01.01.2015. 

Skaits Skaits 

izmaiņas % 

pret 

2012.gadu Skaits 

izmaiņas % 

pret 

2013.gadu Skaits 

izmaiņas % 

pret 

2014.gadu 

Dobeles pils. 10895 10771 -1.14 10540 -2.14 10348 -1.82 

Annenieku pag. 1076 1035 -3.81 1003 -3.09 967 -3.59 

Auru pag. 3354 3329 -0.75 3225 -3.12 3210 -0.47 

Bērzes pag. 1912 1895 -0.89 1885 -0.53 1878 -0.37 

Bikstu pag. 1023 1007 -1.56 989 -1.79 947 -4.25 

Dobeles pag. 916 899 -1.86 864 -3.89 825 -4.51 

Jaunbērzes pag. 1077 1082 0.46 1052 -2.77 1034 -1.71 

Krimūnu pag. 1196 1186 -0.84 1164 -1.85 1141 -1.98 

 Naudītes pag. 826 783 -5.21 770 -1.66 761 -1.17 

Penkules pag. 1023 1002 -2.05 965 -3.69 941 -2.49 

Zebrenes pag. 545 543 -0.37 523 -3.68 505 -3.44 

Dobeles novads 23 843 23 532 -1.30 22980 -2.35 22557 -1.84 

Avots: PMLP 
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Dobeles novadā iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās. Straujāks samazinājums 

bija vērojams 2013.gadā (-2,35%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu). Mazākās 

iedzīvotāju skaita izmaiņas laika posmā no 2011.gada līdz 2015.gadam bija 2012.gadā, kad 

Jaunbērzes pagastā bija vērojams pat iedzīvotāju skaita pieaugums (0,46%). 2014.gadā visās 

Dobeles novada teritoriālajās vienībās ir bijis iedzīvotāju skaita samazinājums, vislielākais – 

Dobeles pagastā (-4,51%) Bikstu pagastā (-4,25%), Zebrenes pagastā (-3,44%) un 

Annenieku pagastā (-3,59%), savukārt, vismazākais iedzīvotāju skaita samazinājums 

2014.gadā ir bijis Bērzes (-0,37%) un Auru pagastā (-0,47%). 

1.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra 

Laika periodā no 

2012.gada ar katru gadu 

samazinās iedzīvotāju skaits 

līdz darbaspējas vecumam un 

darbaspējas vecumā. 2014.gadā, 

salīdzinot ar 2013.gadu, ir 

palielinājies iedzīvotāju skaits, 

kuri ir pēc darbaspējas vecuma.  

 

 

 

            2.att. Iedzīvotāju vecuma struktūras (%) dinamika 

Dobeles novadā no 2011.-2014.gadam 
                Avots: PMLP 

Demogrāfiskā slodze ir rādītājs, kas raksturo bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju 

attiecību pret darbaspējas vecuma iedzīvotājiem. Dobeles novadā, līdzīgi kā citviet Latvijā, 

demogrāfiskās slodzes rādītājs pēdējos gados palielinās. Ja 2011.gadā novadā demogrāfiskās 

slodzes rādītājs bija 513, tad 2014.gadā tas ir palielinājies līdz 529. 

1.3. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Valstī kopumā dzīvo 59,81% 

latviešu. 2014.gada laikā Dobeles 

novadā ir samazinājies iedzīvotāju 

skaits, taču tāpat kā visus citus gadus, 

ir samērā liels latviešu īpatsvars 

(74,14%). 

 

 

 

 

  

       3.att. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
                         Avots: PMLP 

1.4. Nodarbinātība 

Bezdarba līmenis Dobeles novadā laikā no 2011.gada līdz 2014.gadam ir bijis 

svārstīgs, visaugstāko līmeni (13,6%) sasniedzot 28.02.2011. un viszemāko (7,9%) –

2014.gada septembra un oktobra beigās. 2014.gada beigās novadā bezdarba līmenis bija 

8,5%, kas ir par 0,2 procentpunktiem vairāk nekā Zemgalē (8,7%). Salīdzinot bezdarba 

līmeņa rādītāju valstī gada beigās un Dobeles novadā, secinām, ka tie ir vienādi, t.i. 8,5%. 

01.01.2012.

01.01.2013.

01.01.2014

01.01.2015.

14.55

14.25

13.92

13.69

66.11

65.00

63.57

61.86

19.34

19.45

18.89

19.05

Līdz darbaspējas vecumam Darbaspējas vecumā

Pēc darbaspējas vecuma

74.17

2.57

4.26

13.03
1.92

1.14 1.61 1.30

Latvieši Lietuvieši Baltkrievi Krievi
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4.att. Bezdarba līmenis Dobeles novadā, % (2011.-2014.gads) 
Avots: NVA 

Tā kā bezdarba līmenis ir viens no ekonomiskās situācijas indikatoriem, tad, kā 

redzams 4. attēlā, stabilizējoties ekonomiskajai situācijai, bezdarba līmenis pakāpeniski 

samazinās. 
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2. DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Pašvaldības juridiskā adrese Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Nodokļu maksātāja Nr. 90009115092 

Novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns 

Novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

Guntis Safranovičs 

Pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks 

Pašvaldības izpilddirektora 

vietnieks 

Gunārs Kurlovičs 

Tīmekļa vietne www.dobele.lv  

Elektroniskā pasta adrese apic@dobele.lv  

Dobeles novada pašvaldība ir Dobeles novada pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības – domes, pašvaldības izveidoto institūciju, iestāžu un pašvaldības 

kapitālsabiedrību starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā „Par 

pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses. 

Dobeles novada domes un pašvaldības administrācijas struktūru skatīt pielikumā 

Nr.1. 

2.1. Dobeles novada dome 

Dobeles novada pašvaldībā lēmējvara ir Dobeles novada domei. Dome esošajā 

sastāvā ir ievēlēta 2013.gada jūnijā, tās sastāvā ir 17 deputāti, kas pārstāv četras politiskās 

partijas:  
Andrejs Spridzāns Domes priekšsēdētājs Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 
Guntis Safranovičs Domes priekšsēdētāja vietnieks Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Ziedonis Bergs Domes deputāts Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Aldis Cīrulis Domes deputāts  Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 
Sarmīte Dude Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Viktors Eihmanis Domes deputāts Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Edīte Kaufmane Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 
Sarmīte Lucaua Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Agita Jansone Domes deputāte Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) 

Kaspars Ļaksa Domes deputāts Vienotība (V) 

Edgars Laimiņš Domes deputāts Vienotība (V) 
Viesturs Reinfelds Domes deputāts Vienotība (V) 

Ivars Cimermanis Domes deputāts Vienotība (V) 

Imants Auders Domes deputāts Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - 

"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL -

TB/LNNK 

Edgars Gaigalis Domes deputāts Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - 

"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL -

TB/LNNK 

Ivars Stanga Domes deputāts Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - 

"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL -

TB/LNNK 

Ivars Piruška Domes deputāts Saskaņas centrs (SC) 

http://www.dobele.lv/
mailto:apic@dobele.lv
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Ievēlēto domes deputātu sastāvs 2014.gadā nav mainījies. 

Dobeles novada domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, 

ceturtdienā. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. Dobeles novada 

domes sēdes ir atklātas. 

2014.gadā ir notikušas 13 domes sēdes, kurās pieņemti 354 lēmumi. 

Dobeles novada domē darbojas četras pastāvīgas komitejas: 

1) Finanšu un budžeta komiteja, priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, priekšsēdētāja 

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

Kaspars Ļaksa, Edgars Laimiņš, Ivars Stanga, Ivars Piruška, Ziedonis Bergs; 

2) Sociālā komiteja, priekšsēdētājs Kaspars Ļaksa, priekšsēdētāja vietnieks Edgars 

Gaigalis, komitejas locekļi: Viesturs Reinfelds, Guntis Safranovičs, Sarmīte 

Dude, Sarmīte Lucaua, Agita Jansone; 

3) Tautsaimniecības un attīstības komiteja, priekšsēdētājs Viktors Eihmanis, 

priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš, komitejas locekļi: Imants Auders, Ivars 

Stanga, Ivars Cimermanis, Andrejs Spridzāns, Edīte Kaufmane, Ziedonis Bergs; 

4) Izglītības, kultūras un sporta komiteja, priekšsēdētājs Viesturs Reinfelds, 

priekšsēdētāja vietnieks  Aldis Cīrulis, komitejas locekļi: Edgars Gaigalis, Ivars 

Cimermanis, Edīte Kaufmane, Sarmīte Dude, Guntis Safranovičs, Agita Jansone. 

  Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs, ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

2.2. Pašvaldības administrācijas personāls 

Dobeles novada pašvaldības darbinieku amatu struktūra 2014.gadā bija apstiprināta 

ar 164 amata vietām, faktiskais vidējais darbinieku skaits - 161. 

Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturoja sekojoši rādītāji: maģistra grāds – 

8,1%, augstākā izglītība – 42,9% (2013.gadā - 41,0%), vidējā speciālā – 21,7%, vispārējā 

vidējā – 27,3% (2013.gadā - 29,2%) pašvaldībā nodarbinātajiem. 75,8% pašvaldībā 

strādājošo ir sievietes un 24,2% - vīrieši (2013.gadā -  attiecīgi 76,4% un 23,6%). 

2014.gadā personāla vecuma struktūru raksturoja šādi rādītāji: 

- 6,8% strādājošo bija vecumā no 20 - 29 gadiem, 

- 13,7% - vecumā no 30 - 39 gadiem, 

- 27,9% - vecumā no 40 - 49 gadiem, 

- 37,9% - vecumā no 50 - 59 gadiem, 

- 13,7% no visa pašvaldības  personāla vecāki par 60 gadiem. 

2.3. Komunikācija ar sabiedrību 

Dobeles novada pašvaldība komunikācijā ar sabiedrību izmanto dažādus informācijas 

kanālus: pašvaldības informatīvo izdevumu „Dobeles Novada Ziņas”, pašvaldības interneta 

portālu www.dobele.lv, reģionālos un nacionālos masu medijus, tiek organizētas tikšanās ar 

dažādām mērķa grupām un tml. 

Daļa iedzīvotāju sev interesējošos jautājumus risina, nākot uz pieņemšanu pie 

pašvaldības amatpersonām vai speciālistiem, citi vēršas ar jautājumiem pašvaldības 

apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs, kur var saņemt visu 

nepieciešamo informāciju par pašvaldības darbu, domes un komiteju sēžu norises laiku un 

izskatāmajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem u.c. 2014.gadā pašvaldības 

elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā tika reģistrēti 4956 iesniegumi, no tiem 1880 no 

fiziskām personām un 3076 no juridiskām personām, kā arī nosūtīti 3025 dokumenti. 

Iedzīvotāji var izteikt savu viedokli vai noskaidrot atbildes uz jautājumiem, piezvanot uz 

pašvaldību, 2014.gadā tika reģistrēti 20425 ienākošie zvani. 

http://www.dobele.lv/
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Par domes un pašvaldības darbu, pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem 

noteikumiem, novadā īstenotajiem projektiem un pasākumiem iedzīvotāji var uzzināt 

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

Novada Ziņas”, ko interesenti saņem bez maksas.  

Pašvaldības portālā www.dobele.lv regulāri tiek publicēta informācija par 

pašvaldības darbu un aktualitātēm. Izmantojot interneta portālu, iedzīvotāji var uzdot 

jautājumus, izteikt savus ierosinājumus un viedokli. 2014.gadā šī iespēja tika izmantota tikai 

35 reizes. Mājas lapas unikālie apmeklējumi sasniedza 80 920 reizes. Vislielākā interese bija 

par šādām sadaļām: „pašvaldība”, „pasākumi”, „viesiem” un „iepirkumi”. 

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

iedzīvotāju interese nav bijusi plaša. 2014.gadā domes sēdēs bija 25 apmeklējumi, bet 

komiteju sēdēs – 48 apmeklējumi. Iedzīvotāju interese bija saistīta ar sev svarīgu, konkrētu 

jautājumu risināšanu. 

Aizvadītajā periodā pašvaldība organizēja tikšanos ar novada uzņēmējiem, kuras 

laikā tika apspriestas svarīgākās novada aktualitātes, uzklausītas uzņēmēju vēlmes un 

ieteikumi.  

Nevalstisko organizāciju biedri aktīvi rakstīja projektu pieteikumus un pretendēja uz 

pašvaldības finansiālo atbalstu, lai realizētu plašākam sabiedrības lokam aktuālus projektus. 

2014.gadā pašvaldība atbalstīja 149 projektus šādās jomās: sociālajā (38), kultūrā (41), 

sportā (56), bērnu vasaras nometņu rīkošanā (8), jauniešu un jaunatnes biedrību aktivitātēs 

(6). 

Daudzpusīgu informāciju par pašvaldībā notiekošo sniedz arī starpnovadu laikraksts 

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

notikumos. Gan pēc pašvaldības iniciatīvas, gan žurnālistu intereses rezultātā Dobeles 

novada un pašvaldības aktualitātes aprakstītas arī nacionālajos plašsaziņas līdzekļos un 

interneta portālos, piemēram, www.leta.lv, www.delfi.lv, laikrakstos „Neatkarīgā Rīta 

Avīze”, „Latvijas Avīze”, „Diena”, Latvijas televīzijā u.c. 

2.4. Dobeles novada Izglītības pārvaldes darbība 2014.gadā 

2.tabula 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes padotībā darbojošās struktūrvienības 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Skolēnu/audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2013. 

Skolēnu/audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2014. 

Vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes  

1. Annenieku pamatskola 72 71 

2. Bikstu pamatskola 94 90 

3. Bērzupes speciālā internātpamatskola 71 59 

4. Dobeles Kristīgā pamatskola 221 222 

5. Dobeles sākumskola 128 125 

6. Dobeles 1.vidusskola 680 735 

7. Dobeles Valsts ģimnāzija 352 352 

8. Dobeles amatniecības un vispārizglītojoša 

vidusskola 

172 193 

9. Gardenes pamatskola 184 184 

10. Krimūnu sākumskola (līdz 31.08.2014. bija 

pamatskola) 
101 83 

11. Lejasstrazdu sākumskola (līdz 31.08.2014. bija 

pamatskola) 
85 67 

http://www.dobele.lv/
http://www.leta.lv/
http://www.delfi.lv/
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12. Naudītes pamatskola (ar 31.08.2014. reorganizēta 

par PII „Naudīte”) 
52 - 

13. Mežinieku pamatskola 107 99 

14. Penkules pamatskola 117 117 

Pirmsskolas izglītības iestādes  

1. Auru PII „Auriņš” 58 43 

2. Annenieku PII „Riekstiņš” 60 63 

3. Dobeles PII „Jāņtārpiņš” 194 167 

4. Dobeles PII „Spodrītis” 211 203 

5. Dobeles PII „Zvaniņš” 228 217 

6. Dobeles speciālā PII „Valodiņa” 59 62 

7. Jaunbērzes PII „Minkuparks” 67 77 

8. Naudītes PII „Naudīte” - 12 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes  

1. Dobeles Bērnu un jauniešu centrs (ar 

31.08.2014. likvidēts) 
224 - 

2. Dobeles Mākslas skola 150 116 

3. Dobeles Mūzikas skola 227 218 

4. Dobeles Sporta skola 409 433 

Profesionālās izglītības programmās 

1. Dobeles amatniecības un vispārizglītojoša 

vidusskola 

198 298 

2. Apguldes profesionālā vidusskola (ar 

10.03.2014. pievienota DAVV) 
85 - 

3. Bērzupes speciālā internātpamatskola 15 9 

 

2014.gada 1.septembrī Dobeles novada vispārizglītojošajās skolu klasēs mācījās 2249 

izglītojamie (2270 izglītojamie uz 01.09.2013), kas ir par 0,93 % mazāk nekā 2013.gada 

1.septembrī, bez tam pārskata periodā skolās pirmsskolas grupas apmeklēja 161 bērns (166 

bērni uz 01.09.2013).  

Profesionālajās izglītības programmās mācības uzsāka 307 izglītojamie (298 

izglītojamie uz 01.09.2013), kas ir par 3,02 % vairāk  nekā 2013.gada 1.septembrī. 

Pirmsskolas izglītības iestādes uz 01.09.2014. apmeklēja 842 bērni (877 bērni 

01.09.2013.) (tajā skaitā arī bērni, kuri apguva 5-6 gadīgo obligāto apmācību), kas ir par 3,76 

% mazāk nekā 2013.gada 1.septembrī. 

Izglītības pārvaldes (turpmāk IP) padotībā strādā arī izglītības atbalsta iestāde 

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, kas nodarbojas ar sabiedrības fiziskās, 

garīgās un sociālās labklājības uzlabošanu un ir viens no pašvaldības darba ar jaunatni 

īstenošanas instrumentiem, un pieaugušo izglītības iestāde - Dobeles pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kas nodarbojas ar cilvēkresursu attīstību un 

uzņēmējdarbības atbalstu. 

Metodiskais darbs 

Viena no būtiskām IP funkcijām ir organizēt metodisko darbu novadā un sadarbības 

novados, kā arī nodrošināt metodisko un informatīvo atbalstu izglītojamajiem un 

pedagogiem.  

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides, radošās darbības veicināšanas, 

kvalitatīvākas mācību procesa organizēšanas un labākās pedagoģiskās pieredzes izzināšanas 

nolūkā darbojas 23 novadu apvienības metodiskās apvienības. Metodisko apvienību 

(turpmāk MA) vadītāji regulāri piedalījušies republikas MA vadītāju sanāksmēs, kā arī 

organizējuši 42 Auces, Dobeles un Tērvetes novadu apvienības MA sanāksmes un pieredzes 

apmaiņas braucienus – seminārus citu novadu skolās, kā arī dalījušies savstarpējā pieredzē 
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savās apvienībās, iepazīstinot ar izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un parādot 

mācību stundas ar dažādu mācību metožu pielietojumu tajās. 

Notikuši izglītojoši semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem mācību un 

audzināšanas darba organizācijas un vadības jautājumiem. Ar pašvaldības finansējumu 

noorganizēti 18 profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi par pedagoģijas un 

psiholoģijas jautājumiem, notikušas apmācības datorprasmju pilnveidē un interaktīvās tāfeles 

lietošanā, elektronisko dokumentu kārtošanā u.c., kā arī kursi bioloģijas un ķīmijas, latviešu 

un angļu valodas, mūzikas, mākslas, mājturības skolotājiem. 

Nodrošināts darbs valsts pārbaudes darbu sistēmā (VPIS), kā arī organizēta apvienoto 

eksāmenu norise. Lai uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus, izstrādāti novada 

diagnosticējošie darbi 1.klasei, vēsturē 8.klasei, angļu valodā 5.klasei un informātikā 

7.klasei. Notika vienota valsts pārbaudes darbu vērtēšana novada 9.klašu skolēniem angļu 

valodas, latviešu valodas, matemātikas un vēstures eksāmenos. 

Sekmējot darbu ar talantīgajiem skolēniem, IP saskaņā ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas ieteikumu organizēja mācību priekšmetu olimpiādes Auces, Dobeles un Tērvetes 

novada skolēniem. IP sadarbībā ar novada mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām 

organizēja 14 valsts mācību priekšmetu olimpiāžu II posmus, kā arī rīkoja 17 mājturības un 

tehnoloģiju 6.-7., 8.-9.klašu, sākumskolas 4.klašu, vizuālās mākslas 3.-12.klašu, informātikas 

6.klašu, angļu, krievu un latviešu valodas starpnovadu olimpiādes un izzinošus konkursus 

("Prāta banka", "Pazīsti savu organismu", "Rādi, ko tu vari!", "Gudrs. Vēl gudrāks"), kā arī 

organizēja Zemgales reģiona olimpiādi sākumskolas 4.klašu skolēniem un skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferenci, kurā piedalījās 21 dalībnieks, no tiem 14 piedalījās Zemgales 

reģiona posmā, un 7 skolēni tika izvirzīti uz valsts posmu. Mācību priekšmetu olimpiādēs 

novada posmā piedalījās 685 skolēni, no kuriem 34 piedalījās arī Zemgales reģiona un valsts 

posmā un 1 skolēns – starptautiskajā olimpiādē. Augstus sasniegumus guvuši Dobeles Valsts 

ģimnāzijas skolēni: 

- Anastasija Anna Černova – 1.pakāpes atzinības raksts un zelta medaļa valsts krievu 

valodas olimpiādē; 

- Edijs Jansons – 3.pakāpes atzinības raksts un bronzas medaļa valsts ķīmijas olimpiādē, 

2.vieta Atklātajā ķīmijas olimpiādē; 

- Sintija Strakša – atzinība valsts matemātikas un Atklātajā matemātikas olimpiādē.  

Olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem tika organizētas izglītojošās diennakts 

nometnes: 

 "Dabaszinības Ventas krastos"  9.-12.klašu skolēniem; 

 "Radošā nometne" 5.- 6.klašu skolēniem; 

 "Dabaszinības – tas ir interesanti" 7.-8.klašu skolēniem. 

Pašvaldība talantīgajiem skolēniem nodrošināja iespēju papildus apmeklēt nodarbības 

Mazajās matemātikas un ķīmijas skolās Dobeles Valsts ģimnāzijā, kā arī apmeklēt Jauno 

biologu skolas nodarbības Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. 

Vienu reizi mēnesi IP sadarbībā ar izglītības iestādēm organizēja seminārus 

pirmsskolas pedagogu vai citu darbinieku profesionālo kompetenču pilnveidei. Labas 

atsauksmes no dalībniekiem tika saņemtas par semināriem: 

 "Dramatizācijas rotaļa - bērnu pašizpausmes līdzeklis" - PII "Spodrītis"; 

 "Montesori terapijas elementu integrēšana dažādos dienas režīma momentos"  

-  PII "Auriņš"; 

 "Angļu valoda pirmsskolā" - Annenieku PII "Riekstiņš"; 

 "Pirmklasnieks - 2014" - seminārs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem 

par pēctecības jautājumiem; 

 "Kompetents skolotāja palīgs" - notika IP. 
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Vairāki pirmsskolas un sākumskolas skolotāji turpina apgūt Centra Dardedze  

organizēto Džimbas 9 soļu drošības programmu, kuras ietvaros mācās paši un māca bērnus. 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas, vietnieki un skolotājas apmeklēja 

daudzveidīgus IP organizētus kursus, lai pilnveidotu prasmes informāciju tehnoloģiju 

lietošanā, kompetenču pilnveidē, komunikācijā ar bērnu vecākiem, apgūtu metodiskos 

pamatus dambretes apmācībā un citus.  

 2014.gada oktobrī uzsākās pirmsskolas skolotāju radošās darbības skate "Ideju 

krātuve". Skatei iesniegti 26 darbi par pirmsskolas izglītības tēmu. Skates noslēguma 

pasākums plānots 2015.gada aprīlī. 

Ikviena pirmsskolas izglītības iestāde var lepoties ar īpašiem pasākumiem un 

sasniegumiem.  

PII "Jāņtārpiņš": 

Iestādes dalība Centra Dardedze projektā "Bērniem drošas un draudzīgas ģimenes 

vides veicināšana Latvijas pašvaldībās".  

Svētku koncerts "Manai Latvijai", iesaistot sociālās aprūpes centra bērnus, 

darbiniekus un Dobeles Zemessardzes pārstāvjus.  

PII "Zvaniņš": 

No 2014.gada novembra iestāde piedalās kampaņā "Uzkop dzīvībai saudzīgi", kurā 

iesaistās 3.grupas un 9.grupas darbinieki un bērni. Kampaņas mērķis ir mazināt sadzīves 

ķīmijas radīto dabas piesārņojumu un ietekmi uz veselību, veicinot videi un veselībai 

saudzīgu tīrīšanas līdzekļu pielietošanu. Kampaņu rīko ekoloģisku uzkopšanas un personīgās 

higiēnas līdzekļu kompānija Greenwalk. 

10.grupas skolotāja un bērni piedalījās XIV starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā 

"Es dzīvoju pie jūras" un tika atzinīgi novērtēti. 

Annenieku PII "Riekstiņš": 

 2014.gadā iestāde nosvinēja 55.dzimšanas dienu. Daļēji atjaunots iestādes 

rotaļlaukums. Izveidota vizuālās mākslas nodarbību telpa, kur katru pēcpusdienu bērni 

apmeklē vizuālās mākslas nodarbības, radoši darbojas – apglezno stiklu, veido interesantus 

darbiņus no dabas materiāliem. 

Dobeles speciālā PII „Valodiņa”: 

2014.gadā īpaša uzmanība tika pievērsta vecāku izglītošanas pasākumiem, mācību 

darbam caur praktisku darbošanos - pētot, eksperimentējot, vērojot.  

2014.gada rudenī iestāde uzsāka īstenot Valsts izglītības attīstības aģentūras 

apstiprināto Erasmus skolu partnerības projektu ar Bulgāriju, Turciju, Itāliju, Poliju un 

Rumāniju par tēmu "Eksperimenti - labākais veids dabaszinību apguvē". Projekts ilgs divus 

gadus.  

2014.oktobrī iestāde piedalījās Arodbiedrības rīkotajā konkursā "Pedagogam 

draudzīgākā izglītības iestāde 2014"  un saņēma atzinību.   

Auru PII "Auriņš": 

 Īpaša  uzmanība tika pievērsta netradicionālām mācību organizācijas formām, 

nodarbības organizējot ārpus izglītības iestādes. Sadarbībā ar vecākiem bērni devās mācību 

ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem, apskates objektiem Dobeles, Auces, Tērvetes 

novados. 

Jaunbērzes PII "Minkuparks": 

      2014.oktobrī iestāde piedalījās LIZDA rīkotajā konkursā un saņēma Zelta plāksni 

"Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014". 

Visi bērni no 1,5 gadu vecuma ir nodrošināti ar vietām Dobeles novada PII. Bijušās 

Naudītes pamatskolas telpās tika izveidota PII "Naudīte". 

2014.gadā Dobeles novada IP turpināja īstenot Valsts izglītības attīstības aģentūras 

apstiprināto mūžizglītības Comenius Regio projektu ar Grieķiju, tā tēma "Radošums, vizuālā 
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māksla un starpkultūru izglītība, balstoties uz vietējās mākslas krātuvēm" (līgums nr. 2013-

1-GR1-COM13-15123 2). Projekts notiek sadarbībā ar Mežinieku pamatskolu, Dobeles 

Mākslas skolu, Dobeles Novadpētniecības muzeju.  Projekta ietvaros partneri dalās pieredzē, 

stiprinot saikni starp mākslu un izglītību, atrodot veidus, kā popularizēt reģionālās mākslas 

nozīmi skolās, uzlabojot mākslas izglītības kvalitāti un efektivitāti. Galvenās aktivitātes 

2014.gadā: Dobeles novada skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveide mākslas jomā,  

vizuālās mākslas tehniku pilnveide un ieviešana mācību procesā, skolēnu vizuālās mākslas 

darbu izstādes.  

2014.gadā Dobeles novada izglītības iestādēs darbojās 124 interešu izglītības pulciņi, 

kuros skolēni aktīvi darbojās kopā ar saviem pedagogiem, kā rezultātā piedalījās dažāda 

veida konkursos, skatēs un festivālos. 

Janvārī Dobeles pilsētas kultūras namā konkursā "Mēs un deja" jaunrades dejas rādīja 

3 mūsu novada deju kolektīvu vadītāji (deju horeogrāfi) kopā ar saviem deju kolektīviem: 

Lāsma Krama (Bikstu pamatskola), Daiga Vilumsone (Dobeles PII "Zvaniņš"), kā arī Agita 

Šķērsta un Dzintra Zemīte (Dobeles PII "Jāņtārpiņš"). Žūrija noskatījās un novērtēja 5 

jaunrades dejas, un uz valsts jaunrades deju konkursu Rīgā, VEF Kultūras pilī izvirzīja deju 

skolotājas Agita Šķērstas jaundeju "Uz dzirnavām". 

Starptautiskajā bērnu zīmēšanas konkursā „LIDICE 2014” piedalījās 22 mūsu novada 

pulciņu dalībnieki. Laureātu vidū bija divas Mežinieku pamatskolas skolnieces (skolotāja 

Zenta Puriņa). Jauno mākslinieču darbi piedalījās izstādē Čehijā. 

Martā Dobeles Kultūras namā pulcējās izglītības iestāžu vokālie ansambļi skatē 

"Balsis – 2014". Konkursā piedalījās 15 kolektīvi no Dobeles novada izglītības iestādēm. 

Žūrijas komisija tālākai kārtai Zemgales reģiona konkursā izvirzīja Dobeles Valsts 

ģimnāzijas puišu vokālo ansambli "KPTT" (vadītājs Raimonds Bulmers). Šajā kārtā 

ansamblis ieguva augstāko pakāpi un tika izvirzīts valsts konkursam.  

Martā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā notika starpnovadu 

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, kurā piedalījās 83 skatuves runas dalībnieki 

un Dobeles Valsts ģimnāzijas literārais uzvedums "Vienpadsmit pār Latviju". Žūrijas 

komisija – skatuves mākslas un runas konsultante, Latvijas Kultūras akadēmijas lektore, 

aktrise Zane Daudziņa un Dobeles novada Kultūras nozares vadītāja Aija Eidinta – novērtēja 

katra dalībnieka sniegumu un Zemgales reģiona konkursam izvirzīja 3 dalībniekus no 

Dobeles 1.vidusskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles Bērnu un jauniešu centra. 

Visveiksmīgāk nākamajā kārtā veicās Dobeles 1.vidusskolas 4.klases skolniekam Ingmāram 

Jakovļevam (skolotāja Romualda Pareiza). 

Aprīlī Dobeles pilsētas kultūras namā savu sniegumu rādīja izglītības iestāžu kori un 

deju kolektīvi. Kopumā žūrija noklausījās un novērtēja 13 koru dziedājumus, kā arī 8 

pirmsskolu deju grupas un 16 skolu vecuma tautas deju kolektīvu sniegumu. 

Vizuālās un vizuāli plastikās mākslas konkursā "Trejdeviņas saules lec" piedalījās 54 

mūsu novada interešu izglītības pulciņu audzēkņi. 8.maijā Dobeles Novadpētniecības muzeja 

telpās norisinājās Zemgales reģiona konkurss, kurā piedalījās jaunie mākslinieki no 14 

tuvākajiem novadiem un pilsētām, kopskaitā 53 zīmētāji. Labāko autoru darbi piedalījās 

mākslas izstādē Briselē. Šo darbu vidū bija Dobeles Mākslas skolas audzēknes Betijas 

Baltiņas gleznojums (skolotāja Aiva Bulmere). 

Maijā, mācību gadu noslēdzot, notika interešu izglītības pulciņu koncerts "Vasariņai 

vārti vaļā" Ķestermeža estrādē. Tajā piedalījās novada skolēni un PII audzēkņi kopā ar 

saviem draugiem no Auces, Tērvetes, Bauskas, Saldus, Brocēnu un Ozolnieku novada. 

Ķestermeža estrādi pieskandināja 760 dziedātāji, dejotāji, runātāji un zīmētāji.  

Maijā Dobeles novada deju kolektīvi piedalījās tautas deju kolektīvu festivālā "Latvju 

bērni danci veda" Aizkrauklē. 
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2014.gadā novada izglītības iestādēs tika realizēti vairāki nozīmīgi darbi. Lielākais no 

tiem bija Dobeles Sporta skolas zāles un administratīvā korpusa jumta renovācija, kura 

realizācijas gaitā tika veikta jumtu siltināšana un uzklāts jauns jumta segums. Kopējās 

renovācijas izmaksas bija 66,2 tūkstoši euro. 

Dobeles 1.vidusskolā tika nosiltināti skolas ēkas bēniņi un veikts remonts sporta 

kompleksā. Kopējo darbu izmaksas bija 47,7 tūkstoši euro. 

Visās izglītības iestādēs atbilstoši plānotajam tika veikti dažādi remontdarbi – 

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

ventilācijas sistēmu remontdarbi, uzstādīti zibens novedēji. Atvēlēto finanšu resursu ietvaros 

netika atrisinātas visas izglītības iestāžu vajadzības. Kopā novada izglītības iestāžu 

remontiem izlietoti 323,7 tūkstoši euro. 

Skolēnu pārvadājumi 

Pašvaldības teritorijā skolēnu pārvadāšanai pārsvarā tika izmantoti četri, speciāli šim 

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

pamatskolas. Viens skolēnu autobuss tika piesaistīts Dobeles Sporta skolai. Tā kā 

pārvadājumus nodrošināja SIA "Dobeles autobusu parks", tad nepieciešamības gadījumā 

papildus tika izmantoti arī autobusu parka autobusi. 

Skolēni nokļūšanai uz Dobeles novada izglītības iestādēm izmanto arī sabiedrisko 

transportu, norēķinos par braucieniem izmantojot e-talonu. Skolēniem šie braucieni (divas 

reizes dienā) ir pašvaldības apmaksāti. Pārskata periodā e-talonus lietoja 619 skolēni. 

2014.budžeta gadā skolēnu pārvadājumiem, tai skaitā mācību ekskursijām, kopā 

izlietoti 152,8 tūkstoši euro. 

2.5. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes darbība 2014.gadā 

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

struktūrvienībās 2014.gada beigās bija 123 darbinieki. Darbinieku skaits salīdzinājumā ar 

2013.gadu ir palielinājies, jo 2014.gada sezonā darbā uz noteiktu laiku tika pieņemti 2 jaunu 

kolektīvu vadītāji.  

No 2014.gada 1.oktobra Pārvaldes administrācijā, Dobeles pilsētas kultūras namā un 

Dobeles Sporta centrā veiktas strukturālas un funkcionālas izmaiņas: likvidētas sporta un 

kultūras nozaru vadītāju amata vietas un novada mēroga pasākumu organizēšana nodota 

Dobeles pilsētas kultūras nama un Dobeles Sporta centra atbildībā.  

Piecos Dobeles novada pagastos strādā sporta darba metodiķi.  

Pārvaldei ir pakļautas 11 struktūrvienības, tās nodrošina novada iedzīvotājiem 

pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas un personīgās pilnveidošanās iespējas:  

1) Dobeles novada Centrālā bibliotēka ar 11 filiālēm; 

2) Dobeles Novadpētniecības muzejs; 

3) Dobeles novada Tūrisma un informācijas centrs; 

4) Dobeles sporta centrs; 

5) Dobeles pilsētas kultūras nams; 

6) Kaķenieku kultūras un sporta centrs; 

7) Jaunbērzes kultūras nams; 

8) Penkules kultūras nams; 

9) Bikstu kultūras un atpūtas centrs; 

10) Krimūnu tautas nams; 

11) Penkules sporta centrs. 

Dobeles novada kultūras un tautas namu, sporta centru un pārvaldes organizēto 

kultūras un sporta pasākumu klāsts 2014.gadā tika plānots, ievērojot iedzīvotāju 

pieprasījumu un intereses, saturiskā ziņā ņemot vērā Dobeles novada izveidošanas 5 gadu 
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jubileju. Šim notikumam par godu iedibināta tradīcija – pagastu svētki. Lielākie novada 

pasākumi tiek veidoti pēc gadalaiku principa – četri pasākumi ar sezonai atbilstošu saturu un 

tematiku. Jūnija sākumā, kad Dobelē zied ceriņi, notiek novada svētki „Lai skan Dobeles 

novads!”, augustā - Senās pils svētki, oktobrī - Ābolu svētki, decembrī - Sniegavīru saiets. 

Papildus tradicionālajiem pasākumiem Pārvaldes struktūrvienības, sadarbojoties ar 

producentu apvienībām un citām pašvaldības kultūras un izglītības iestādēm, veido koncertu, 

atpūtas vakaru, izrāžu piedāvājumu. Dobeles pilsētas kultūras nams apsaimnieko Dobeles 

Ķestermeža estrādi, kurā vasaras sezonā notiek plaši izklaides pasākumi, koncerti un izrādes. 

Kā lielo pasākumu norises vieta tiek izmantots Tirgus laukums. Novada pagastos 

iedzīvotājiem regulāri tiek piedāvāti vismaz divi kultūras vai sporta pasākumi mēnesī, 

pilsētā- katru nedēļu.  

2014.gadā turpinājās augsta kultūras un sporta biedrību aktivitāte, veidojot 

pasākumus un piedaloties dažādos projektos. Divos Dobeles novada pašvaldības sporta un 

kultūras projektu konkursos kopā tika iesniegti 124 projekti, sporta nozarē - 58, atbalstu 

saņēma 56 projekti par summu 17 074,79 EUR, kultūras nozarē tika iesniegti 66 projekti, 

atbalstu saņēma 41 projekts par summu 15 716,00 EUR (2014.gadā atbalstīto projektu 

sarakstu skatīt pielikumā Nr. 2). 

Sporta nozare 

2014.gadā tika rīkotas novada sporta spēles 11 sporta veidos: basketbolā, volejbolā, 

futbolā, peldēšanā, dambretē, šahā, novusā, galda tenisā, orientēšanās sportā. Ar pašvaldības 

finansiālu atbalstu sporta klubi un biedrības organizēja Dobeles novada atklātos čempionātus 

svarcelšanā, telpu futbolā, futbolā 11:11, piemiņas turnīrus galda tenisā, šaušanā, dambretē 

u.c. sacensības. Novada sporta spēlēs basketbolā vīriešiem, sievietēm un veterāniem kopā 

piedalījās 14 komandas, futbolā - 7 komandas, volejbolā vīriešiem un sievietēm – 10 

komandas. Novada svētku laikā notika  tradicionālais Nakts skrējiens, kurā piedalījās vairāk 

kā 400 skrējēji, to vidū bija dalībnieki arī no citiem novadiem un pilsētām. Novada sporta 

veterāniem tika nodrošināta iespēja piedalīties pašvaldību Latvijas sporta veterānu savienības 

(LSVS) 51. sporta spēlēs 8 sporta veidos. Sporta klubi sadarbībā ar pārvaldi un sporta veidu 

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

šaušanā, svarcelšanā un riteņbraukšanā. Visos novada pagastos notika sporta svētki vai 

pagastu svētki ar sporta aktivitātēm, kā arī sacensības dažādos sporta veidos. 2014.gadā 

Penkules sporta centrs pagastā rīkoja regulārus čempionātus vairākos sporta veidos.  

2014.gadā novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas 

naudas balvas par kopējo summu 7 112,00 EUR. 

Ievērojamu atbalstu dotāciju veidā pašvaldība sniedz vīriešu un sieviešu handbola 

komandām un sporta klubu rīkotājām tradicionālajām sacensībām. Pašvaldība ir noteikusi 

bezmaksas savu sporta bāzu izmantošanas limitus novada sportistu treniņu un sacensību 

rīkošanai, kā arī algo fiziskās sagatavotības treneri. 

Dobeles sporta centrs pilnveido savu piedāvājumu ne tikai kā sporta pasākumu 

norises, bet arī kā liela mēroga kultūras pasākumu norises vieta. 2014.gadā ar plašu koncertu 

tika atzīmēta Latvijas valsts 96.gadadiena. Tradicionāli Pārvalde organizē kultūras un sporta 

darbinieku lielo balli u.c. Dobeles sporta centrā regulāri notiek Pasaules un Eiropas 

čempionātu kvalifikācijas spēles handbolā, kā arī regulārās Latvijas čempionāta spēles 

virslīgā vīriešiem un sievietēm, I līgā vīriešiem. 2014.gadā Dobeles sporta centra materiālā 

bāze tika papildināta ar jaunu aprīkojumu – pārvietojamām skatītāju tribīnēm ar 120 

sēdvietām. 

Dobeles novada Centrālā bibliotēka 
2014.gadā bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājums sistemātiski un 

mērķtiecīgi tika atjaunots. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 13 245 EUR tērēti 1809 

grāmatu eksemplāru iegādei. Dobeles novada bibliotēkām notiek centralizēta laikrakstu un 
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žurnālu abonēšana. 2014.gadā šim nolūkam iztērēti 2 348 EUR un lietotājiem pieejami 62 

nosaukumu žurnāli, t.sk. 11 izdevumi bērniem, 8 nosaukumu avīzes. 

2014.gadā tika papildināta un atjaunota datortehnika Centrālajā bibliotēkā un 

filiālbibliotēkās - iegādāti 10 datori, viens monitors un viens printeris.  

Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās darba uzdevumu veikšanai un iedzīvotāju 

apkalpošanas uzlabošanai iegādāts dažāds inventārs, Annenieku bibliotēkā veikta gaismas 

ķermeņu maiņa. 

2014.gadā Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku izsniegums bija 151159 

eksemplāri, kopējais lietotāju skaits bija 5696, apmeklējumu skaits – 89555. 

Efektīvai krājuma izmantošanai, grāmatu popularizēšanai bibliotēkā regulāri tika 

rīkotas izstādes. 2014.gadā bija apskatāmas 36 izstādes, kurās varēja apskatīt 1080 grāmatas 

un citus materiālus. 

Īstenojot apmeklētāju vēlmes, bibliotēkā tika rīkoti dažādi pasākumi: tikšanās ar 

rakstniekiem, izdevniecībām, novadniekiem. 

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) 
2014.gadā TIC apkalpoja 6125 apmeklētājus. Darbinieki piedalījušies 

starptautiskajos tūrisma gadatirgos Rīgā, Utrehtā (Nīderlande), Viļņā (Lietuva), Tallinā 

(Igaunija) un Minskā (Baltkrievija). Pārskata gadā sagatavoti un izdoti vairāki tūrisma 

informācijas materiāli: tūrisma karte "Dobeles, Auces un Tērvetes novads" angļu un krievu 

valodā, Dobeles novada pasākumu kalendārs 2014.gadam, tūrisma brošūra "Saule dzīvo 

Dobelē", karte "Dobele", Dobeles Sniegavīru avīze, bukleti "Dobeles luterāņu baznīca" un 

"Dobeles pilsdrupas". Mājas lapai www.dobele.lv/turisms izveidota sadaļa krievu valodā. 

Jūlijā noorganizēta atvērto durvju diena novada muzejos un pie seno mantu kolekcionāriem. 

Regulāri paplašināts un papildināts Dobeles novada suvenīru piedāvājuma klāsts. 

Kultūras un tautas nami 
2014.gadā novada kultūras un tautas nami sekmīgi pildījuši savu pamatuzdevumu- 

sniegt kvalitatīva satura kultūras un atpūtas iespēju piedāvājumu novada iedzīvotājiem. 

Pagastos katru mēnesi tika organizēts vismaz viens pasākums, neskaitot tradicionālās un 

valsts svētku norises. Pagastos ar labiem panākumiem darbojās 9 vokālie ansambļi, 4 bērnu 

deju kolektīvi, 4 vidējās paaudzes un 3 jauniešu tautas deju kolektīvi, 2 Eiropas senioru deju 

kopas, 6 amatierteātri, viens tautas mākslas pulciņš. 2014.gadā visi pagastu kultūras 

darbinieki sadarbībā ar sporta metodiķiem organizēja pagastu svētkus, kas izpelnījās lielu 

iedzīvotāju atsaucību un atzinību. 

 Lielākais pasākumu organizators pašvaldībā ir Dobeles pilsētas kultūras nams 

(turpmāk DPKN). 2014. gadā (pēc atskaitēm Kultūras ministrijai) šeit tika realizētas 375 

norises, kurās ietilpa gan pašu, gan citu iestāžu rīkotie pasākumi. Maksas norises – 53, 

bezmaksas - 322. Pavisam DPKN rīkotās aktivitātēs piedalījušies 29 452 apmeklētāji. DPKN 

nodrošina telpas mēģinājumiem 12 saviem tautas mākslas kolektīviem (374 dalībniekiem), 

pašvaldības izglītības iestāžu kultūras pasākumu rīkošanai, kā arī nomā telpas citiem interešu 

pulciņiem. Arvien tiek meklētas iespējas piedāvāt iedzīvotājiem jaunas aktivitātes, 

piemēram, Tirgus laukuma strūklaku sezonas atklāšanas svētkus, Jaungada balli. DPKN 

2014.gadā ir rīkojis Jurģu, Novada svētku, Mārtiņu un Ziemassvētku tirgus. Pārskata gadā 

veikts telpu remonts, lai katram kolektīvam būtu sava vieta, kur pulcēties un organizēt 

mēģinājumus. 

Dobeles Amatu māja 

2014.gadā kopā notikuši 178 pasākumi ar apmeklētāju skaitu 9 537. Amatu mājas 

izstāžu zālē notikušas 4 amatiermākslas un 7 profesionālās izstādes, kā arī organizētas 94 

radošās darbnīcas un apmācības ar apmeklētāju skaitu 1 258. Tradicionāli Amatu mājas 

amatnieki piedalījušies projektos Lietuvā – Jonišķos (keramika un cita amatniecība), 

apgūstot jaunas amatu prasmes. Amatnieki vadījuši nodarbības cilvēkiem ar garīgās attīstības 

http://www.dobele.lv/turisms
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traucējumiem, atbalstot sociālā aprūpes centra „Īle” iniciatīvu. No 2014. gada Amatu mājā 

atvērta keramikas darbnīca dažādām vecuma grupām. 

Dobeles Novadpētniecības muzejs 
Muzeja apmeklētāju skaits turpināja pieaugt, 2014.gadā sasniedzot 9 440. Apskatei tika 

piedāvāta vēsturiskā ekspozīcija „Reiz Dobelē…” un 15 vēstures un mākslas izstādes. 

Izveidotas 2 ceļojošās izstādes, kuras novadā rādītas 7 reizes. 2014.gadā muzejā piedāvāja  

16 interaktīvās nodarbības un radošās darbnīcas, kuras gada laikā notikušas 115 reizes.  

Kopējais krājuma vienību skaits palielinājies par 192 vienībām, 2014.gadā sasniedzot 

22 081 vienību. Veikta 16 Hildas Vīkas gleznu restaurācija, uzsākta prezidenta A.Kvieša 

klavieru restaurācija. Izremontēta 1 krājuma telpa un 3 darbinieku kabineti. Darbinieki 

strādājuši pie 19 pētījumu tēmām, lasījuši 18 lekcijas, vadījuši 54 ekskursijas, snieguši 

konsultācijas, piedalījušies 12 pasākumos. Muzejs piedalījies Senās pils svētku radošo 

darbnīcu un spēļu organizēšanā. 2014.gadā 4 muzeja realizētajos projektos piesaistīts 

finansējums 7000 EUR apmērā. Muzejā darbojās folkloras kopa "Leimaņi", notika aktīva 

sadarbība ar Dobeles vēstures biedrību, īpaši kultūras projektu jomā. 

Pieaugušo un bērnu amatiermākslas kolektīvi 

2014.gadā Dobeles novadā darbojās 44 novada pašvaldības finansēti pieaugušo un 

bērnu amatiermākslas kolektīvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.att.2014.gada rudens sezonu uzsākušie kolektīvi Dobeles novadā  

Aktuālākā informācija par Dobeles novada kultūras un sporta pasākumiem pieejama 

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

ziņas". Pārvaldes struktūrvienības uztur mājas lapas: www.dobelesbiblioteka.lv, 

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

www.zemgaletourism.lv. DPKN un citas kultūras iestādes ir aktīvas populārākajos sociālajos 

tīklos. Informācija par Dobeles novada amatiermākslas kolektīviem un kultūras iestāžu 

pamatdarbību regulāri tiek atjaunota portālā www.kulturaskarte.lv.  

2.6. Dobeles novada Sociālā dienesta darbība 2014.gadā 

Sociālā dienesta darba mērķis ir palīdzēt vismazāk nodrošinātajiem pašvaldības 

iedzīvotājiem, iesaistot viņu pašu resursus sociālās situācijas uzlabošanā. Novadā ir spēkā 

Dobeles novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi par pašvaldības sociālo palīdzību un 

sociālajiem pakalpojumiem. 

Dobeles novada Sociālajā dienestā 2014.gadā reģistrēti 6 009 apmeklētāji, sociālo 

palīdzību saņēma 1 090 ģimenes, kurās ir 2 313 personas, tai skaitā: 

Vokālais ansamblis

Bēnu tautas deju kolektīvs

Vidējās paaudzes deju kolektīvs

Jauniešu deju kolektīvs

Koris

Vecākās paaudzes deju kopa

Pūtēju orķestris

Eiropas senioru deju grupa

Amatierteātris

Folkloras kopa

Tautas lietišķās mākslas studija

Mākslas pulciņš

9

7

5

4

4

1

1

2

7

2

1

1

http://www.dobele.lv/
http://www.dobelesbiblioteka.lv/
http://www.kulturadobele.lv/
http://www.zemgaletourism.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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 758 bērni, 

 1 555 pilngadīgas personas, no tām: 

- 451 pensionārs; 

- 588 darbspējīgas nestrādājošas personas; 

- 265 darbspējīgas strādājošas personas. 

Algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldībā veica 25 personas, kuras saņem  

sociālo palīdzību. 239 trūcīgas personas bija iesaistītas darba un sociālo prasmju 

saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. 

 

6.att. Dobeles novada Sociālā dienesta pabalstos izmaksātie līdzekļi, EUR 

 

2014.gadā pabalstos izmaksāto līdzekļu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējiem četriem 

pārskata periodiem, bija viszemākais. Salīdzinot ar 2013.gadu, ir vērojams 18,95% 

samazinājums, savukārt, salīdzinot ar 2012.gadu, ir izmaksāts par 38,07% līdzekļu mazāk. 

 
7.att. Sociālo palīdzību saņēmušo personu skaits 2014.gadā 

 

2014.gadā, salīdzinot dinamikā ar iepriekšējiem gadiem, pabalsta saņēmēju skaits ir 

samazinājies.  
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3.tabula 

Sociālo palīdzību pēc pabalsta veida saņēmušo personu skaits 2014.gadā 

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

GMI līmeņa nodrošināšanai 1 433 1 338 941 560 

Dzīvokļu pabalsts 3 340 2 931 2 442 1 904 

Skolēnu ēdināšanai 641 609 483 365 

Vecāku līdzdalības maksājuma segšanai PII 222 204 157 126 

Veselības pabalsts 719 601 703 638 

Izglītībai un audzināšanai 987 879 718 590 

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un 

pabalsts audžuģimenēm 

70 80 42 35 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 208 136 250 425 

Ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 190 200 223 189 

Veselības uzlabošanai politiski represētai personai 170 175 163 159 

2014.gadā deviņos no 10 izmaksātajiem pabalstu veidiem ir vērojams saņēmēju 

skaita samazinājums, un tikai vienā – vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā - ir vērojams 

palielinājums (+175). 

2014.gadā pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju 

uzturēšanas izdevumi bija 530 678 EUR apmērā. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 

apmaksātie pirktie sociālie pakalpojumi bija 135 303 EUR apmērā. 

Dienas centrs „Stariņš" sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pirmspensijas un 

pensijas vecuma personām. Pakalpojums veicina aktīvi darboties, nodrošinot pašaprūpi, 

izglītošanu, daudzpusīgu brīvā laika pavadīšanu, veidojot interešu grupas un radot iespēju 

integrēties sabiedrībā. 2014.gadā dienas centru apmeklēja 191 klients.  

 
8.att. Dienas centra „Stariņš" apmeklējumu skaits 2014.gadā 

 

Novada dienas centru „Solis” apmeklē jaunieši (pieaugušas personas) ar garīga 

rakstura traucējumiem vecumā no 16 gadiem. Dienas centra nodarbības, aktivitātes, kultūras 

pasākumi tiek plānoti un veidoti tā, lai uzlabotu klientu iemaņas, veicinātu jauniešu 

pilnvērtīgāku integrāciju un eksistenci sabiedrībā un mainītu sabiedrības attieksmi pret 

personām ar garīgā rakstura traucējumiem. 2014.gadā centru apmeklēja 15 klienti, kuru 

vidējais vecums ir 30 gadi.  
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9.att. Dienas centra „Solis” klientu skaits 2014.gadā 

 

2014.gadā Atbalsta centrā ģimenēm pakalpojumu saņēma 187 personas. Atbalsta 

centrā ģimenēm tika sniegti sekojoši pakalpojumi:  

 sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām (167 klientiem 

par valsts budžeta līdzekļiem); 

 palīdzība un atbalsts krīzes situācijās nonākušām personām (16 klientiem); 

 darbs ar grupām, 4 izglītojošās apmācības (nevardarbīgas bērnu audzināšanas 

metodes, bērnu emocionālā audzināšana, uzvedības korekcijas programma augsta 

riska grupas vecākiem, apmācību programma jaunajām māmiņām), kopā apmācībās 

piedalījušās 30 personas. 

Atbalsta centra ģimenēm speciālisti 2014.gadā apguva programmu darbam ar 

vardarbību veikušām personām un apguva pieejas, metodes bērnu emocionālās audzināšanas 

jomā. 

 
10.att. Palīdzību un atbalstu saņēmušo krīzes situācijās nonākušo personu skaits 

 

Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienības Grupu dzīvokļi pakalpojums 

nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama 

atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

2014.gadā Grupu dzīvokļu pakalpojumu izmantoja 21 persona. Par pakalpojumu 

atbilstoši normatīvajiem aktiem maksāja 9 personas, ieņēmumi 2014.gadā bija 5 478 EUR. 

Grupu dzīvokļu pakalpojumu, kurš ir apmaksāts no citas pašvaldības, saņēma 1 persona,  

ieņēmumi - 4 270 EUR. Grupu dzīvokļu sociālā darba speciālistu galvenais uzdevums ir 

veicināt un nostiprināt klientu pamata prasmju apgūšanu, darba spējīgo klientu iesaistīšanu 
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darba tirgū un socializāciju. Klienti ar sociālā darba speciālistu palīdzību un atbalstu dzīvo 

aktīvu sociālo dzīvi. 2014.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistījās 4 

personas. Trīs personas uzsākušas patstāvīgu dzīvi, saņemot apdzīvojamo platību, 3 personas 

atgriezušās ģimenē. 

Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi" ir Dobeles novada Sociālā dienesta 

struktūrvienība, kas ir ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcija 

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

no 2 līdz 18 gadu vecumam. Kopš 2014.gada septembra ĢAC „Lejasstrazdi” pieejams 

īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums bērniem vai 

ģimenei ar bērniem. Pateicoties ĢAC „Lejasstrazdi” ilggadējiem atbalstītājiem - Nordea 

Bank, bērniem tika dota iespēja sevi pilnveidot pulciņos - rokdarbu vai dziedāt ansamblī. 

Sadarbībā ar biedrību „Latvijas karatē – do J.K.A. federācija” bērniem ir iespēja apmeklēt 

karatē nodarbības projekta „Stipra miesa – vesels prāts” ietvaros. Bērniem tiek nodrošināta 

iespēja integrēties sabiedrībā, kopīgi dodoties izbraukumu ekskursijās, t.sk. ārpus Latvijas, 

apmeklēt kultūras pasākumus gan Rīgā, gan tepat Dobelē. 15 gadu vecumu sasniegušie 

jaunieši apgūst dzīves pamatprasmes „Jauniešu mājā”. Dobeles novada Sociālā dienesta 

sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un ĢAC „Lejasstrazdi” speciālistu psihosociālā darba 

rezultātā  ģimenēs atgriezušies 8, bet aizbildnībā nodoti 4 bērni.  

ĢAC „Lejasstrazdi” ēkai tika uzstādīti zibens novedēji, iegādātas jaunas mēbeles. 

Tika veikts kosmētiskais remonts pārtikas noliktavas telpā un 3 dzīvojamās istabiņās. 

 

11.att. ĢAC „Lejasstrazdi” ilgstošā aprūpē uzņemtie, no ilgstošas aprūpes izrakstītie un 

īslaicīgu aprūpi saņēmušo bērnu un jauniešu skaits 
 

Struktūrvienība Aprūpes mājās birojs Dobeles novada teritorijā nodrošina aprūpes 

mājās pakalpojumu, t.i., pakalpojumus mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, 

kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. 

Katram aprūpes veidam tiek noteikta grūtības pakāpe, izvērtējot personas vajadzības 

un funkcionālās spējas, un tā tiek iedalīta aprūpes līmeņos. Birojs nodrošina trīs aprūpes 

līmeņus. Aprūpes mājās birojs nenodrošina klientu pastāvīgu uzraudzību, medicīniskas 

manipulācijas u.c. pakalpojumus, kas nav minēti biroja reglamentā. 
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2014.gadā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 56 personām (19 klientiem 

novada lauku teritorijā un 37 klientiem pilsētā).  

 
12.att. Aprūpes mājās biroja klientu skaits (2010.-2014.gads) 

 

Vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām personām aprūpe mājās tiek 

nodrošināta par pašvaldības līdzekļiem. Klientiem, kuriem ir Civillikumā minētie apgādnieki 

(bērni, mazbērni), aprūpe mājās ir par maksu. Ar Dobeles novada domes lēmumu 2014.gadā 

noteikta maksa par aprūpi mājās – 2,13 EUR/h. 2014.gadā par aprūpi mājās maksāja septiņi 

apgādnieki par tuviniekiem nodrošināto pakalpojumu un 18 klienti. 2014.gada Aprūpes 

mājās biroja ieņēmumi bija 1 767,44 EUR, izdevumi - 55 656 EUR. 

Pamatojoties uz nolikumu „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un 

veselības rakstura projektiem Dobeles novadā”, 2014.gadā tika atbalstīti biedrību un 

nodibinājumu sociāla un veselības rakstura projekti 14 000 EUR apmērā. Projektu sarakstu 

skatīt pielikumā Nr. 3. 

2.7. Dobeles novada Pašvaldības policijas darbība 2014.gadā 

2014.gadā pašvaldības policijā strādāja 14 darbinieki: priekšnieks, priekšnieka 

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

darbiniekiem ir atbilstoša izglītība. 

Dobeles novada Pašvaldības policijas pamatuzdevumi ir: 

1) likumpārkāpumu profilakse; 

2) sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana; 

3) kontrole par to, kā tiek izpildīti novada domes lēmumi un noteikumi;  

4) savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību;  

5) sniegt palīdzību valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un 

noziedzības apkarošanu.  
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4.tabula 

Dobeles pašvaldības policijas darba atskaite par 2014.gadu 
Nr. 

p.k.   
KOPĀ 

1. Uzliktie naudas sodi, EUR 23055,05 

2. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem  785 

2.1. LAPK 171. pants 250 

2.2. LAPK 149. pants 57 

2.3. LAPK 149.10 pants (uzlīmes) 162 

2.4. Domes saistošo noteikumu neievērošana 127 

2.5. LAPK 171.1 pants 29 

2.6. LAPK 201.43 pants 2 

2.7. LAPK 42.1 pants 18 

2.8. LAPK 175. pants 8 

2.9. LAPK 173. pants 4 

2.10. LAPK 186. pants 3 

2.11. LAPK 75. pants 1 

2.12. LAPK 167. pants 31 

2.13. LAPK 106. pants 17 

2.14. LAPK 172. pants 5 

2.15 LAPK 42.1 panta 4. daļa 70 

3. Nogādātas personas VP par dažādiem LAPK pārkāpumiem un tiesas lēmumu nepildīšanu 159 

4. Rīkoti reidi 33 

4.1. Par komunālo pakalpojumu nemaksāšanu 2 

4.2. Kārtības nodrošināšana avārijas situācijās 1 

4.3. Kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām 6 

4.4. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumus, satiksmes slēgšana 17 

4.5 Tirdzniecības atļauju pārbaude 3 

4.6. Kopā ar Valsts policiju un VUGD 12 

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

dzīves vietā) 
286 

6. 
Pieņemti paskaidrojumi no nepilngadīgām personām par administratīvajiem  pārkāpumiem 

(nodoti NL Inspektoram) 
116 

7. Uzsākta administratīvā lietvedība 38 

8.  Saņemti iedzīvotāju iesniegumi, sūdzības 94 

9. Apkalpotie iedzīvotāju izsaukumi 1310 

  

2014.gadā tika organizēti regulāri Dobeles novada pašvaldības mācību iestāžu 

apmeklējumi, lai informētu skolu jauniešus par pašvaldības policijas darbu. Pirmsskolu 

iestādēs bērniem sniedza informāciju par satiksmes drošību un bērnu uzvedību uz ielas.  

2.8 Dobeles novada bāriņtiesas darbība 2014.gadā 

Dobeles novada bāriņtiesā (turpmāk- Bāriņtiesa) 2014.gadā tika pieņemti 128 

lēmumi, no tiem 3 vienpersoniski lēmumi. 12 no kopējā lēmumu skaita tika pieņemti, 

aizstāvot personu ar ierobežotu rīcībspēju un nepilngadīgo bērnu mantiskās intereses. Pēc 

tiesas pieprasījuma Bāriņtiesa par 6 bērniem devusi atzinumu par bērna aizgādības tiesību 

noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību. Vienā gadījumā Bāriņtiesa ir 

pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. 
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2014.gadā Bāriņtiesā tika ierosinātas 48 lietas, kas ir par 20 lietām mazāk nekā 

2013.gadā. Bāriņtiesas darbinieki ir ieguldījuši lielu preventīvo darbu, sadarbojoties ar citu 

iesaistīto institūciju darbiniekiem, lai tiktu aizstāvētas bērna un personas ar ierobežotu 

rīcībspēju intereses. Bāriņtiesas lietvedībā esošo kopējo lietu skaits uz pārskata gada 

31.decembri bija 717. 14 personām 2014.gadā tika pārtrauktas aizgādības tiesības, tai skaitā - 

7 tēviem un 7 mātēm. Visos gadījumos tika konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu. 6 

personām pārskata gadā tika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības. 

17 bērnu vecākiem pārskata gadā tika pārtrauktas aizgādības tiesības, 11 bērni 

atgriezās savu vecāku aizgādībā. 5 personām ar tiesas spriedumu tika atņemtas aizgādības 

tiesības pār bērnu. 

Uz 2014.gada 31.decembri ārpusģimenes aprūpē atradās 79 mūsu novada bērni: 9- 

audžuģimenēs, 53- aizbildņu ģimenēs un 17- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās. Salīdzinot ar 2013.gadu, ārpusģimenē ievietoto bērnu skaits ir 

samazinājies. 

Personu skaits, kuras ar Bāriņtiesas lēmumu ieceltas par bērna aizbildni, uz pārskata 

gada 31.decembri bija 42, t.sk., 14- vecvecāki, 17- citi radinieki, 11- citas personas. 

Pārskata gadā 4 personas ar Bāriņtiesas lēmumu tika atzītas par adoptētājiem, t.sk., 3 

personas vēlējās adoptēt otra laulātā bērnu, 1 persona- ārpusģimenē esošu bērnu. Adoptētāju 

aprūpē tika nodoti 4 bērni. 

Pateicoties Dobeles novada Sociālā dienesta atbalstam, sadarbībā ar Nodibinājumu 

“Sociālo pakalpojumu aģentūra” 7 mūsu novada aizbildnībā esošajiem bērniem un 

jauniešiem bija iespēja apmeklēt bērnu un jauniešu ziemas nometni „Maska”, kura gada 

nogalē norisinājās Kandavas novadā. Nometnē bērniem bija iespēja iesaistīties radošās 

aktivitātēs: izbaudīt laikmetīgās dejas ritmus, apgūt prasmes improvizācijā un 

aktiermeistarībā, kā arī piedalīties dažādās radošās darbnīcās un izbaudīt ziemas priekus. 

Savukārt, 20 aizbildnībā un audžuģimenēs esošie bērni kopā ar saviem pavadoņiem 

apmeklēja Ziemassvētku pasākumu Rīgā. 

No 2014.gada septembra mēneša aizbildņiem, audžuģimenēm un viesģimenēm reizi 

mēnesī ir iespēja apmeklēt atbalsta grupu.  

2014.gadā Dobeles novadā bez maksas tika nodrošināta psiholoģiskās palīdzības 

sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem 

krīzes situācijā, kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības 

sasniegšanas. 

2.9. Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas darbība 2014.gadā 

Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē  novada iedzīvotāju laulību, paziņoto 

dzimšanas un miršanas faktu, aktualizē un atjauno civilstāvokļa akta reģistra ierakstu, 

pieņem un reģistrē iesniegumus vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai,  kā arī veic 

Dobeles novada domes deleģēto jautājumu risināšanu. 

Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa, veicot jaundzimušā bērna  dzimšanas 

reģistrāciju, sveic vecākus, dāvinot viņiem grāmatu „Mūsu bērns” ar īpašu pašvaldības 

vēlējumu mazajam Dobeles novada iedzīvotājam, kā arī dāvina krāsainus vāciņus bērna 

pirmreizējai dzimšanas apliecības veidlapai. 

Pēc vecāku izvēles Dzimtsarakstu nodaļā tiek veikta jaundzimušo bērnu pirmreizējā 

dzīvesvietas deklarēšana Dobeles novada teritorijā, kā arī piedāvāta iespēja vecākiem 

uzrakstīt iesniegumu par bērna uzņemšanu bērnudārzā, tādējādi iedzīvotājiem nodrošinot 

dažādu pakalpojumu saņemšanu vienuviet. 

Dzimtsarakstu nodaļa novada iedzīvotājiem, kuri reģistrē laulību, dāvina krāsainus 

vāciņus  pirmreizējai laulības apliecības veidlapai. 
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Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa kopīgi ar novada domes priekšsēdētāju sveic 

Sudrabkāzu jubilārus, bet Zelta kāzu jubilāri tiek godināti ar naudas balvu 100 EUR. 

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

skaits (2011.gads - 2014.gads) 

 

Par aktualitātēm Dobeles novada iedzīvotāji regulāri tiek informēti pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.dobele.lv, kā arī  ar laikraksta “Zemgale” starpniecību. 

2.10. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbība 

2014.gadā 

Dobeles novada pašvaldības iestāde Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk tekstā PIUAC) ir Dobeles novada pašvaldības 

izveidota akreditēta izglītības un izglītības atbalsta iestāde. Dobeles PIUAC pamatfunkcijas 

ir: pieaugušo apmācība, informācija un konsultācijas uzņēmējdarbībā, projektu izstrāde, 

īstenošana, konsultāciju sniegšana cilvēkresursu attīstībā un uzņēmējdarbības atbalsta un 

attīstības jomā. 

Galvenie Dobeles PIUAC finansējuma avoti ir Dobeles novada budžets un attīstībai 

piesaistītie Eiropas Savienības finanšu resursi, maksas pakalpojumi. 

Komunikācija ar sabiedrību 

PIUAC saziņai ar sabiedrību izmanto dažādus informācijas kanālus: PIUAC, Dobeles 

novada pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona interneta mājas lapas, sociālos tīklus 

(draugiem.lv, Twitter, Facebook u.c.), laikrakstu „Zemgale”, televīziju, informatīvo displeju 

un interneta kiosku. 

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

izglītības iespējām, uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem (konsultācijām, informatīviem 

un izglītojošiem pasākumiem), internetā pieejamo resursu sniegtajām iespējām 

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

projektu aktivitātēm, pieejamiem finanšu resursiem (fondiem, programmām). 2014.gadā 152 

reģistrētie lietotāji gada garumā saņēma PIUAC jaunumus un ziņas. 

PIUAC ir izveidots savs profils vienā no Latvijā populārākajiem tiešsaistes 

sociālajiem tīkliem - draugiem.lv -  ar mērķi piesaistīt jaunus klientus un jaunus sekotājus 

iestādes sociālajam profilam. Izveidotais profils ir kā papildus ziņu kanāls, kas nodrošina 

iespēju ātri paziņot par jauniem piedāvājumiem un notikumiem, palīdz uzzināt papildus 

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

Profila sekotāju skaits gada laikā ir audzis līdz 203. Vidēji nedēļā lapa tiek skatīta 380 reizes. 

Vidējais aktīvo lietotāju skaits nedēļā – 54. 

http://www.dobele.lv/
http://www.pic.dobele.lv/
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Apmeklējot sabiedrisko ēku, kur atrodas PIUAC, ikkatrs var iepazīties ar reklāmu, 

kas parādās informatīvajā displejā (ēkas 1.stāvā) un interneta kioskā (ēkas 2.stāvā). 

Informatīvajā displejā reklāmu par piedāvātajiem pakalpojumiem/produktiem/pasākumiem 

var ievietot jebkurš uzņēmums vai iestāde, iepriekš sazinoties ar informācijas speciālistu. 

Piekto gadu PIUAC bija E-prasmju nedēļas - 2014 (24.-30.marts) reģionālais 

koordinators Dobeles novadā. Informatīvās kampaņas laikā, kas ir Eiropas Komisijas uzsākta 

iniciatīva, PIUAC sadarbībā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi un pagastu bibliotēkām 

noorganizēja 21 pasākumu. To mērķis bija ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju 

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

pieejamas e-vidē. Kopumā pasākumos piedalījās vairāk kā 340 apmeklētāji. 

Pēc klientu pieprasījuma informācijas speciālists sniedza informāciju par Dobeles 

PIUAC piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī konsultēja par informācijas meklēšanu 

internetā. 

Apmācība 

Dobeles PIUAC speciālisti 2014.gadā izstrādāja vai pilnveidoja 64 neformālās 

izglītības programmas un 2 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. 

Jebkuram interesentam bez maksas bija pieejama tālmācības programma "Vietējie produkti 

no augļiem un ogām" 80 stundu apjomā. 

2014.gadā kopā īstenoti kursi un semināri 962 dalībniekiem (apmēram 10% no 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita) 56291 cilvēkstundu apjomā. Salīdzinot ar 2013. gadu, 

kursu dalībnieku skaits ir apmēram tāds pats, taču būtiski ir pieaudzis cilvēkstundu skaits, 

kas liecina, ka cilvēki apmeklē garākus kursus. 

2014.gadā īstenoti kursi 225 pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem 3905 

cilvēkstundu apjomā, tai skaitā 71 novada pedagoģiskajam darbiniekam 852 cilvēkstundu 

apjomā un 94 uzņēmējiem 897 cilvēkstundu apjomā. Pārskata gadā 115 novada 

iedzīvotājiem 1463 cilvēkstundu apjomā īstenota apmācība tuvu dzīvesvietai - vietējā 

pagasta teritorijā. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tika organizēti bezdarbnieku un darba 

meklētāju konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 153 cilvēkiem 35600 cilvēkstundu 

apjomā un strādājošo konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 79 cilvēkiem 9160 

cilvēkstundu apjomā. Pārējie 296 interesenti ir apmeklējuši dažādus neformālos un interešu 

izglītības kursus 5266 cilvēkstundu apjomā. 

Uzņēmējdarbība 

Dobeles PIUAC 2014.gadā sniedza konsultācijas, informāciju, apmācību 259 

uzņēmējiem un interesentiem, t.sk. 14 jaunajiem uzņēmējiem sniegtas konsultācijas par 

uzņēmējdarbības uzsākšanu, nodokļiem, dibināšanu, finanšu piesaistīšanas iespējām. 

Veiksmīgi turpinājās sadarbība ar valsts banku "ALTUM", kura sniedz finansiālu atbalstu 

mazajiem uzņēmējiem, kā rezultātā četri uzņēmēji uzsākuši savu saimniecisko darbību. 

2014.gadā centrs turpināja semināru ciklu "Uzņēmēju pēcpusdiena", kurā piedalījās 54 

uzņēmēji un interesenti. Šajos semināros tika sniegtas zināšanas par grāmatvedības 

aktualitātēm, nodokļu izmaiņām, vadītāja kā līdera lomu uzņēmumā, kā atlasīt darbiniekus.  

Apmācību jomā komersantiem tika piedāvātas dažādas tēmas – jaunākās iespējas IT jomā, 

dažādu IT programmu apguve, informatīvi semināri grāmatvežiem, mazajiem uzņēmējiem 

un pašnodarbinātām personām. SIA "Mārksmens" 12 darbinieki papildināja savas zināšanas 

MS EXCEL programmā. E-prasmju nedēļas ietvaros uzņēmēji tika iepazīstināti ar IT 

jaunākajām iespējām – "Modernizē savu ikdienas darbu". 6 uzņēmumu grāmatveži apguva 

datorizēto grāmatvedības programmu "Zalktis" 20 stundu apjomā.  

Centrs turpināja veicināt vietējo produktu ražošanas attīstību novadā. 2014.gadā tika 

reģistrēti 4 jauni mājražotāji un amatnieki. 2014.gada nogalē PIUAC uzsāka realizēt jaunu 

projektu - veidot jaunu mājas lapu mājražotājiem un amatniekiem www.dobeledara.lv ar 

http://www.dobeledara.lv/
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mērķi atbalstīt novada mājražotājus un mājamatniekus, popularizēt viņu daudzveidīgos 

produktus un pakalpojumus. Mājas lapā ikviens iedzīvotājs var iegūt informāciju par 

piedāvātajiem produktiem un mājamatniecības izstrādājumiem, to iegādes iespējām.  

Nelielās zemnieku saimniecībās ir pieaugusi interese par bioloģisko saimniekošanu. Centrs 

turpināja uzsākto sadarbību ar jauniešiem. 57 jaunieši piedalījās gan E-nedēļas pasākumos, 

gan arī augusta mēnesī - uzņēmējdarbības nometnē Zaļkalnos. 39 jaunieši E-prasmju nedēļā   

apguva iemaņas "Izveido savu multfilmu" un devās mācību ekskursijā "Rīgas IT Demo 

centrs un Rīgas radio un televīzijas tornis", 18 jaunieši 5 dienas pavadīja nometnē ar mērķi 

apgūt jaunas zināšanas un izzināt uzņēmējdarbības vidi.  

 23 komersanti piedalījās dažādos pasākumos, t.sk. 8 piedalījās izstādē "Rīga FOOD 

2014". 2014.gadā decembrī mūsu novada uzņēmēji piedalījās Ziemassvētku tirdziņā pilsētas 

Vēsturiskajā tirgus laukumā. 

Projekti 

Centra speciālisti strādā pie papildus finanšu piesaistīšanas, realizējot ārvalstu 

sadarbības un vietējas nozīmes projektus. Tas būtiski ir ietekmējis Dobeles PIUAC 

saimniecisko darbību, ievērojami uzlabojot materiāli tehnisko bāzi. 

Dobeles novada dome deleģēja PIUAC realizēt projektu "Vietējo produktu attīstība 

Vidusbaltijā" Latvijas - Lietuvas pārrobežu programmā, kura vērsta uz vietējo produktu 

attīstību un jaunu darba vietu radīšanu novadā, reģionā un Latvijā. Projekts tika īstenots līdz 

2014.gada februārim. Interese bija ļoti liela, apmācībai pieteicās ne tikai Dobeles un 

Zemgales novada iedzīvotāji, bet arī interesenti no Latgales, Vidzemes un Kurzemes 

reģioniem.  Lielākoties tie bija mazo zemju īpašnieki, esošie un topošie mājražotāji, 

zemnieki. 

Dobeles PIUAC ar Lauka atbalsta dienesta finansiālu atbalstu realizēja projektu, kurā 

tika ietvertas 2 tēmas: "Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana" un "Prasības 

pārtikas ražošanai mājas apstākļos". 44 zemnieki, mājražotāji, piemājas saimniecību 

īpašnieki apguva gan teorētiskās zināšanas, gan piedalījās praktiskās nodarbībās zemnieku 

saimniecībās. 

Centrs iesniedzis un Lauku atbalsta dienests apstiprinājis apmācību projektu "Pārtikas 

ražošanas nozares speciālistu apmācības", kurš tiks realizēts 2015.gadā.  
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3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

3.1. Pašvaldības budžets 

Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas 

veidojas no juridisko un fizisko personu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta 

dotācijām un mērķdotācijām, aizņēmumiem, valsts un pašvaldību nodevām, pašvaldību 

budžetā ieskaitītajiem naudas sodiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 

apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības, juridisko un fizisko 

personu brīvprātīgiem maksājumiem un citiem ieņēmumiem. 

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām 

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. 

2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gada budžeta ieņēmumiem, novadā ir palielinājušies 

budžeta ieņēmumi par EUR 622 214 jeb  par 2,82%. 

Informāciju par pašvaldības īstermiņa aizņēmumiem un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļu skatīt pielikumā Nr.4. 

5.tabula 

Budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.

k. 
Finansiālie rādītāji 

2012.gada 

izpilde, 

EUR 

2013.gada 

izpilde, 

EUR 

2014.gadā 

Apstiprināts 

budžetā 
Izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 20 574 699 22 098 981 23 042 355 22 721 195 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 10 957 442 12 119 207 12 683 349 12 668 462 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 304 056 321 517 530 537 523 216 

1.3. 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 699 472 765 166 788 566 773 218 

1.4. Transferti 8 581 762 8 837 440 9 011 295 8 727 691 

1.5. Ārvalstu finanšu palīdzība 4 000    

1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 27 967 55 651 28 608 28 608 

2. Izdevumi( kopā) 21 584 469 22 881 665 21 989 465 21 481 551 

2.1. Uzturēšanas izdevumi(kopā) 16 958 298 18 295 888 18 539 212 18 054 007 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 14 586 044 16 113 617 16 378 605 15 903 166 

2.1.2. Procentu izdevumi 311 825 210 463 63 612 63 362 

2.1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 1 677 922 1 570 697 1 514 757 1 505 242 

2.1.4. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 382 508 401 113 582 238 582 237 

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 4 625 844 4 585 480 3 449 542 3 427 544 

2.3. 

Zaudējumi no valūtas kursa 

svārstībām 326 297 711 0 

3.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 

2014.gadā Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi bija EUR 

22 019 206, kas ir 98,6% no apstiprinātā pārskata gada plāna un 102,5%, salīdzinot ar 

iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem. 
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Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi, ēkām, mājokļiem), azartspēļu 

nodoklis, kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas valsts un pašvaldību nodevas, valsts un 

pašvaldību budžeta transferti un citi ieņēmumi. 

 

14.att. Dobeles novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumi 

Lielāko daļu – EUR 12 596 115 jeb 57,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem - 

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

azartspēļu nodoklis), kas, salīdzinot ar 2013.gadu, pieauguši par EUR 566 626 jeb 4,5%. No 

tiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 10 799 034 jeb 49,04% no kopējiem 

ieņēmumiem, salīdzinot ar 2013.gadu, palielinājies par EUR 392 475 jeb 3,77 %, nekustamā 

īpašuma nodoklis – EUR 1 741 939 jeb 7,9% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 

2013.gadu, pieaudzis par EUR 174 081 jeb 11,1 % un azartspēļu nodoklis – EUR 55 142 jeb 

0,25 % no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2013.gadu, pieaudzis par EUR 70 jeb 0,1%. 

Pārskata gadā turpināts  darbs ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.  

Nenodokļu ieņēmumus – EUR 523 190 jeb 2,38% no kopējiem ieņēmumiem - veido 

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

izmantošanas, īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi. 

Maksas pakalpojumu ieņēmumi – EUR 773 218 jeb 3,51% no kopējiem 

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

un kustamās mantas izmantošanu. 

2014.gadā pašvaldības pamatbudžetā dažādu transfertu veidā maksājumos saņemts 

finansējums EUR 8 126 683, kas veido 36,9% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 

2013.gadu, samazinājies par EUR 246 080. Kā valsts budžeta transferti tiek saņemti līdzekļi 

izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai 

nepieciešamie līdzekļi, kā arī līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai. Kā pašvaldības budžeta transfertus uzskaita izglītības savstarpējos norēķinus, kā 

arī savstarpējos norēķinus par sociālajās iestādēs ievietotām personām. 
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6.tabula 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi 

2012.gada 

izpilde, 

EUR 

2013.gada 

izpilde, 

EUR  

Pārskata gadā, EUR Izpilde, EUR 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2014.gads 

pret 2013. 

gadu, EUR 

2014.gads 

pret 

2013.gadu 

% 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

9 457 139 
10 406 

559 
10 799 034 10 799 034 100,0 +392 475 103,80 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

1 390 566 1 567 858 1 755 026 1 741 939 99,25 +174 081 111,10 

Azartspēļu 

nodoklis 
54 509 55 072 56 915 55 142 96,88 +70 100,10 

Nenodokļu 
ieņēmumi 

304 044 321 205 530 537 523 190 98,80 +201 985 162,90 

Maksas 

pakalpojumi 
699 472 756 166 788 566 773 218 98,07 +8 052 101,05 

Ārvalstu 

finanšu 

palīdzība 

4 000 - - - - - - 

Valsts budžeta 

transferti 
7 739 373 7 950 077 7 953 219 7 663 072 96,35 - 287 005 96,39 

Pašvaldību 

budžeta 

transferti 

369 244 422 685 457 065 463 611 101,43 +40 924 109,68 

Kopā 
20 086 751 

21 488 

623 
22 340 362 22 019 206 98,56 +530 583 102,47 

2014.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija 

EUR 976, kas ir par EUR 63 vairāk nekā 2013.gadā (2013.gadā kopējie pamatbudžeta 

ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju bija EUR 913). 

3.3. Pamatbudžeta izdevumi 

Kopumā 2014.gadā izlietoti līdzekļi EUR 20 844 831 apmērā, kas ir par 6,6% mazāk 

nekā 2013.gadā. Šie līdzekļi nodrošināja veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto 

pasākumu, programmu un projektu realizāciju. 2014.gadā pašvaldība veiksmīgi turpināja 

sākto projektu realizāciju, kā arī ir sākti daži jauni projekti infrastruktūras sakārtošanai un 

attīstīšanai. Lai nodrošinātu līdzekļu pieejamību projektu realizācijai, ir ņemti kredīti Valsts 

kasē. Kopējās pašvaldības saistības 2014.gada beigās bija EUR 9 851 021.  

Kapitālieguldījumiem - infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un 

pamatlīdzekļu iegādei - 2014.gadā novirzīti EUR 2 972 605, kas ir 14,3% no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem, uzturēšanas izdevumi veido EUR 17 463 327 jeb 83,8% no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
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7.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 

Izdevumi 

atbilstoši 

ekonomiskajai 

klasifikācijai 

2012.gada 

izpilde, 

EUR 

2013.gada 

izpilde, 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde 

% pret 

gada 

plānu 

2014.gads 

pret 

2013.gadu 

EUR 

2014.gads 

pret 

2013.gad

u % 

Uzturēšanas 

izdevumi kopā 16 494 922 17 739 826 17 948 531 17 463 327 97,30 -276 499 98,44 

Kārtējie izdevumi 14 167 505 15 637 075 15 860 563 15 385 125 97,00 -251 950 98,39 

Procentu izdevumi 311 825 210 463 63 612 63 362 99,61 -147 101 30,11 

Subsīdijas, 

dotācijas un 
sociālie pabalsti 1 633 084 1 491 175 1 442 118 1 432 603 99,34 -58572 96,07 

Uzturēšanas 

izdevumu transferti 382 508 401 113 582 238 582 237 100 +181 124 145,16 

Izdevumi 

kapitālieguldījumie

m 4 568 464 4 578 295 3 403 499 3 381 504 99,35 -1 196 791 73,86 

Zaudējumi no 

valūtas kursa 

svārstībām 296 279 711 0 0 -279 0 

Kopā 21 063 682 22 318 400 21 352 741 20 844 831 97,62 -1 473 570 93,40 

 

 
15.att. Dobeles novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izpildes struktūra, % 

 

Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā, redzam, ka: 

1)  lielākā daļa pamatbudžeta izdevumu EUR 11 709 157 jeb 56,17% ir izlietoti 

izglītības funkciju nodrošināšanai, 

2)  EUR 2 138 712 jeb 10,3% ir izlietoti vadības funkciju izpildei un administrēšanai, 

3)  EUR 2 040 052 jeb 9,79% ir izlietoti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 
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8.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām 

kategorijām 

2012. gada 

izpilde, 

EUR 

2013. gada 

izpilde, 

EUR 

Pārskata gadā Izpilde 

Gada plāns, 

EUR 

Izpilde no 

gada 

sākuma, 

EUR 

Izpilde 

% pret 

gada 

plānu 

2014.gads/

2013.gadu 

EUR 

2014.gads/

2013.gadu 

% 

Valdības dienesti 2 490 884 2 499 512 2 270 026 2 138 712 94,21 -360 800 85,56 

Sabiedriskā kārtība 

un drošība 279 078 315 690 310 938 309 947 99,68 -5743 98,18 

Ekonomiskā 

darbība 2 107 950 3 396 607 1 380 018 1 377 533 99,84 -2 019 074 40,56 

Vides aizsardzība 426 190 254 606 42 652 42 653 100,0 -211 953 16,75 

Teritoriju un 
mājokļu 

apsaimniekošana 2 132 142 1 580 556 2 055 236 2 040 052 99,27 +459 496 129,08 

Veselība 20 696 17 292 15 426 15 215 98,63 -2077 87,99 

Kultūra un sports 1 285 644 1 506 052 1 472 620 1 442 070 97,91 -63 982 95,73 

Izglītība 10 488 293 10 900 359 12 015 176 11 709 157 97,45 +808 798 107,42 

Sociālā aizsardzība 1 832 805 1 847 726 1 790 649 1 769 492 98,82 -78 234 95,77 

Kopā 21 063 682 22 318 400 21 352 741 20 844 831 97,62 -1 473 569 93,40 

 

 
16.att. Dobeles novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra 

 

Izdevumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju 2014.gadā bija EUR 924, kas ir par 

EUR 25 mazāk nekā 2013.gadā, kad kopējie pamatbudžeta izdevumi uz vienu Dobeles 

novada iedzīvotāju bija EUR 949. 

3.4. Speciālā budžeta izpilde 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2014.gadā bija EUR 673 381, kas, salīdzinot ar 

2013.gadu, ir palielinājušies par EUR 118 674 vai 21,4%. Speciālo budžetu veido dabas 

resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondam. 

Speciālā budžeta līdzekļi EUR 540 656 apmērā izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai un 

remontam, EUR 71 081 apmērā izlietoti atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā. 
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9.tabula 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

  

2012. gada 

izpilde 

EUR 

2013. gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde 

no gada 

sākuma 

Izpilde % 

pret gada 

plānu 

2014.ga

ds/2013. 

gads 

EUR 

2014.gads

/2013.gad

s % 

Ieņēmumi 

Dabas resursu 

nodoklis 55 229 89 718 72374 72347 99,96 -17 371 80,6 

Mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļu 

fondiem 404 740 464 677 601 011 601 008 100 

+136 

431 129,4 

Pārējie ieņēmumi 13 312 0 26 0 -286 8,3 

Kopā ieņēmumi 459 982 554 707 673 385 673 381 100 

+118 

674 121,4 

Izdevumi 

Ekonomiskā darbība 446 696 453 687 540 659 540 656 100 +86 969 119,2 

Vides aizsardzība 50099 64 536 71 082 71 081 100 +6 545 110,1 

Kopā izdevumi 496 796 518 223 611 741 611 737 100 +93 514 118,0 

3.5. Ziedojumi un dāvinājumi 

2014.gadā pašvaldība saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus EUR 28 608, kas 

izlietoti atbilstoši mērķim - izglītības, kultūras un sociālo funkciju nodrošināšanai: 

1) kultūrai un sportam – EUR 11 516; 

2) izglītībai – EUR 7 055; 

3) sociālajai aizsardzībai – EUR 6 411. 

2014.gadā pašvaldība ziedojumos ir saņēmusi par 49,6% jeb 27 043 EUR mazāk 

nekā 2013.gadā. 

10.tabula 

Pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 

  

2012.gada 

izpilde 

EUR 

2013.gada 

izpilde 

EUR 

Pārskata gadā EUR Izpilde 

Gada 

plāns 

Izpilde no 

gada 

sākuma 

Izpilde 

pret gada 

plānu, % 

2014.gads/

2013.gads 

EUR 

2014.gads/

2013.gads, 

% 

Ieņēmumi  

Ziedojumi un 

dāvinājumi naudā 27 967 55 651 28 608 28 608 100 -27 043 51,4 

Kopā ieņēmumi 27 967 55 651 28 608 28 608 100 -27 043 51,4 

Izdevumi 

Kultūra un sports 5 397 3364 11 516 11 516 100 + 8 152 342,3 

Izglītība 9 020 7 918 7 055 7 055 100 - 863 89,1 

Vispārējie vadības 

dienesti 0 16 760 1 1 100 -16 759 x 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 0 1 574 0 0 100 -1574 x 

Sociālā aizsardzība 9 575 15 426 6411 6411 100 -9015 41,56 

Kopā izdevumi 23 991 45 042 24 983 24 983 100 -20 059 55,47 
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4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS 

 

2014.gadā Dobeles novada pašvaldībai bija līdzdalība 7 radniecīgajās 

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

pamatkapitāla vērtība 2014.gada 1.janvārī bija EUR 11 585 664, savukārt, 2014.gada 

31.decembrī – EUR 12 961 194. Līdzdalība uzskaitīta pēc izmaksu metodes. 

Kapitāldaļu palielinājums 2014.gada laikā bija EUR 1 375 530, t.sk. 

kapitālsabiedrībās no Dobeles novada pašvaldības bez atlīdzības saņemti un pārvērtēti 

pamatlīdzekļi EUR 1 060 037, ieguldīti naudas līdzekļi SIA „DOBELES ŪDENS” 

pamatkapitālā EUR 99 601 apmērā, SIA „Dobeles enerģija” - EUR 55 000 apmērā, SIA 

„Dobeles un apkārtnes slimnīca” - EUR 56 915 apmērā. Uzņēmumu reģistrā pārreģistrēts 

pamatkapitāls EUR 104 931 vērtībā, par kuru iepriekšējā pārskata periodā veikts avansa 

maksājums. 

2010.gada 13.jūlijā tika pieņemts Dobeles novada domes lēmums Nr.181/11 par SIA 

„Zebrenes nami” darbības izbeigšanu, uz ko pamatojoties, notiek likvidācijas process. 

2014.gadā tika pārdotas daļas asociētajā kapitālsabiedrībā SIA „KAĶENIEKU 

AMBULANCE” 

11.tabula 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
Uzņēmuma nosaukums Uz 01.01.2014. Uz 31.12.2014. 

EUR Līdzdalība % EUR Līdzdalība % 

SIA „Dobeles enerģija” 1 925 416 100 2 229 647 100 

SIA „DOBELES AUTOBUSU PARKS” 471 759 100 584 000 100 

SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 274 667 100 349 793 100 

SIA „DOBELES ŪDENS” 4 490 872 100 4 641 743 100 

SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” 4 268 615 100 5 000 000 100 

SIA „Zebrenes nami” 8 708 100 8 708 100 

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 144 673 0 147 303 100 

SIA” KAĶENIEKU AMBULANCE” 953 22.33 0 0 

Kopā 11 585 664 x 12 961 194 x 
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5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

 

Dobeles novada teritorijā saskaņā ar datiem par Dobeles novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu uz 2014.gada 31.decembri lielāko daļu aizņem pašvaldībai piederošā un 

piekrītošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas tiek iznomāta novada fiziskajām un 

juridiskajām personām. Pašvaldībai pieder meži, kas veido nelielas platības, kā arī karjeri.  

 
17.att. Dobeles novada pašvaldības zemes 2014.gadā 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atlikusī vērtība uz 31.12.2014. bija 51 640 052 EUR. 

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

1 466 356 EUR. 

12.tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2014.gadā 
Konta Nr. Posteņa nosaukums Atlikusī vērtība, EUR 

uz 31.12.2012. uz 31.12.2013. uz 31.12.2014. 

A B  24 24 

1210+1260 Nekustamais īpašums kopā 51 668 435 50 193 696 51 640 052 

1210n Zeme, ēkas un būves 51 554 133 50 149 277 51 496 281 

1211n Dzīvojamās ēkas  2 185 373 2 131 446  2 640 023 

1212n Nedzīvojamās ēkas 17 914 695 18 195 863 18 884 300 

1213n Transporta būves 19 335 190 16 647 768 16 047 914 

1214n Zeme zem ēkām un būvēm 2 874 333 2 811 804 2 816 704 

1215n Kultivētā zeme 2 884 696 3 161 231 3 082 135 

1216n Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 
424 289 452 923 452 923 

1217n Pārējā zeme 2 555 530 2 084 284 1 940 615 

1218n Inženierbūves 1 738 300 3 174 552 4 216 831 

1219n Pārējais nekustamais īpašums 1 641 727 1 389 406 1 414 836 

1260n Bioloģiskie un pazemes aktīvi 114 302 144 419 143 771 

1262n Augļu dārzi un citi regulāri ražojošu 

koku stādījumi 
0 0 0 

1263n Mežaudzes 102 017 131 404 130 611 

1269n Pārējie bioloģiskie aktīvi 12 285 13 015 13 160 

 



Dobeles novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats  

39 

 

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

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

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

apsaimniekot savus nekustamos īpašumus, ir jāveic objektu reģistrācija zemesgrāmatā. 

13.tabula 

Pašvaldības īpašumu bilances (atlikusī) vērtība uz 31.12.2014. 

Īpašuma 

raksturojums 

Bilances (atlikusī) 

vērtība pašvaldības 

īpašumiem (EUR) 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri ir ierakstīti 

zemesgrāmatā (EUR) 

Bilances (atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri nav ierakstīti 

zemesgrāmatā (EUR) 

Zeme 8 292 377 3 949 289 4 343 088 

Ēkas 18 884 300 17 890 652 993 648 

Būves 20 264 744 0 20 264 744 

Dzīvokļi 2 640 023 2 581 729 58 294 

KOPĀ: 50 081 444 24 421 670 25 659 774 
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6. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

ĪSTENOŠANĀ 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Dobeles novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija apstiprināta ar Dobeles 

novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.129/4 „Par Dobeles novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam apstiprināšanu”. 

Teritorijas plānojums 

Ar Dobeles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.146/5 „Par Dobeles 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu izdošanu” tika apstiprināts Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-

2025.gadam un pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.  

Attīstības programma  

Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam gala redakcija apstiprināta 

Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra sēdē ar lēmumu Nr.336/13 „Par Dobeles 

novada pašvaldības attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu”. 

Pārskata periodā tika nodrošināta „Dobeles novada attīstības programmas 2014.-

2020.gadam” un „Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam” 

ieviešana. 

6.1. Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

Novadā realizētie projekti veicina ekonomiskās dzīvotspējas nodrošināšanu, kā arī 

lauku un pilsētvides kvalitātes uzlabošanu. Pārskata periodā tika pabeigti 3 infrastruktūras 

projekti, kas bija uzsākti pirms 2014.gada. ES fondu finansējums 2014.gadā sastādīja  

1 534 936 EUR, kas ir 6,87% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinot ar 

2013.gadu,  ir samazinājums par  880 138 EUR vai 36,46%. 

 2014.gadā pašvaldība sniegusi finansiālu atbalstu biedrībām, nodibinājumiem, 

fiziskām personām  projektu īstenošanā Dobeles novadā kultūras nozarē par kopējo summu 

15 716 EUR, sporta nozarē -  17074,79 EUR, sociālajā un veselības jomā – 14 228 EUR. 

Pārskata periodā NVO ir sniegts līdzfinansējums 3606,63 EUR apmērā ES fondu finansēto 

projektu īstenošanai. 

2014.gadā tika sagatavoti, iesniegti un apstiprināti 8 jauni projektu pieteikumi:  

1) "Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Dobeles 

novadā" (Nr.KPFI-13.2/20) III kārta, kura rezultātā Dobelē - Liepu ielā, Atpūtas ielā, 

Lazdu ielā un Uzvaras ielā, Apguldes pagasta Apguldes ciematā, Jaunbērzes pagasta 

Jaunbērzes ciematā un Krimūnu pagasta Ceriņu ciematā tika nomainīti DRL gaismekļi 

uz 109 LED tehnoloģiju gaismekļiem. Projekta kopējās izmaksas EUR 140 562,60, t.sk., 

KPFI finansējums 70% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām; 

2) "Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus ezerā", kura 

īstenošanas rezultātā ezerā ielaisti 20000 ataudzētu zandartu mazuļu, tādējādi palielinot 

ezera zivju krājumus un labvēlīgi ietekmējot rekreācijas un tūrisma attīstību novadā. 

Projekts 100% finansēts no LAD Zivju fonda un tā kopējās izmaksas EUR 3018,95; 
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3) "Skandināvu valstu labās prakses pārņemšana veiksmīgai pašvaldības attīstībai" (Nr.PA-

GRO-572). Projekta ietvaros grupa pašvaldības pārstāvju devās braucienā uz Kotu 

Somijā un Umeo Zviedrijā un aizguva labo praksi tādās jomās kā projektu investīciju 

plānošana, izglītība, sociālā uzņēmējdarbība, brīvprātīgais darbs, ekotūrisms un 

teritorijas plānošana; skatīja piemērus, kā veiksmīgi attīstīt degradētās teritorijas. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 8530,00, kur EUR 4000,00 ir Ziemeļu ministru 

padomes finansējums un EUR 2530,00 - pašvaldības finansējums; 

4) "Zemgales seno tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mākslas izteiksmes 

līdzekļus" (Nr.LLIV-271), kura ietvaros pašvaldībai iegādāts video projektors, ekrāns ar 

statīvu, digitālās klavieres un kamera; rīkoti kopīgi kultūras pasākumi, iesaistot projekta 

partneru valstu iedzīvotājus, māksliniekus un kultūras darbiniekus; organizēti 

mākslinieku, skulptoru, foto meistaru plenēri, konference "Nacionālais tērps mūsdienu 

sabiedrībā", izstādes, teātra festivāls, amatnieku darbnīcas un notikušas abu valstu 

dalībnieku pieredzes apmaiņas. Projekta kopējās projekta izmaksas EUR 208 741,23 

(t.sk. Dobeles novada pašvaldības - EUR 82 774,92), ERAF finansējums EUR 

177 430,05 (t.sk. Dobeles novada pašvaldības - EUR 70 358,68) un nacionālais 

līdzfinansējums EUR 31 311,18 (t.sk. Dobeles novada pašvaldības - EUR 12 416,24); 

5) "Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana" (KPFI 15.3/90). Projekta 

rezultātā ir paaugstināta izglītības iestādes ēkas energoefektivitāte, samazināta 

siltumnīcefekta gāzu emisija, kā arī nodrošināta droša un pievilcīga dzīves vide. 

Plānotais siltumenerģijas ietaupījums - 1 090 936 kWh/gadā, plānotais elektroenerģijas 

ietaupījums - 17 982 kWh/gadā. Projekta kopējās izmaksas EUR 840 967,23, t.sk., KPFI 

finansējums 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām; 

6) "Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Dārza ielā 1, Dobelē, 

Dobeles novadā" (Nr.14-06-LL30-L413201-000006). Projekta ietvaros veikta skeitparka 

atjaunošana, kā  rezultātā veicināta vietējo iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte un veselīga 

dzīvesveida attīstība. Dobeles novada bērniem un jauniešiem vecuma posmā no 7 līdz 

25 gadiem nodrošinātas pilnvērtīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.  

Projekta kopējās izmaksas EUR 28 375,38, kur publiskais finansējums -  EUR 

15 775,38, pašvaldības līdzfinansējums - 12 600 EUR; 

7) "Dzesēšanas iekārtu un biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu iegāde Āfrikas cūku 

mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai" (Nr.020914/169). 

Projekta rezultātā iegādātas piecas dzesētavas, kas piemērotas nesadalītu mežacūku 

liemeņu uzglabāšanai un kurās līdz analīžu rezultātu saņemšanai tiks nodrošināta 

mežacūku liemeņu saglabāšana kvalitātē, kas derīga lietošanai pārtikā. Projekta kopējās 

izmaksas EUR 9922,00; 

8) "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā" 

(Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/077), kura ietvaros tiks paplašināti 7 esošie publiskā 

interneta pieejas punkti Dobeles novadā: 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 un tiks izveidoti 7 jauni publiskā interneta pieejas punkti: Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošās 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, sabiedriskajā ēkā Draudzības ielā 1 Annenieku pagasta Kaķeniekos un 
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Dobeles autoostā. Projekta kopējās izmaksas EUR 61402,15, no tām publiskais 

finansējums - EUR 54 033,88, pašvaldības līdzfinansējums - EUR 7368,27; 

9) "Dobeles pilsdrupu konservācija". Projekta rezultātā ir konservēts 51 m2 Dobeles 

pilsdrupu palasta rietumu sienas mūra. Finansējums EUR 1978,00 apmērā piesaistīts no 

Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2014 un EUR 7008,07  

ieguldīti no pašvaldības budžeta. 
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7. DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2015.GADĀ 

 

Dobeles novada pašvaldības 2015.gada kopbudžeta (pamatbudžeta un speciālā 

budžeta) ieņēmumi prognozēti 20 225 303 EUR apjomā (860 EUR uz vienu Dobeles novada 

iedzīvotāju), kas, salīdzinot ar 2014.gada precizēto budžetu, ir par 2 788 444 EUR jeb 12,12% 

mazāk.  

2015.gada pamatbudžeta prognozētie ieņēmumi ir 19 519 071 EUR un speciālā 

budžeta ieņēmumi - 706 232 EUR. Ieņēmumu īpatsvars ir šāds: pamatbudžets – 96,51% un 

speciālais budžets – 3,49%.  

2015.gadā Eiropas fondu finansējums plānots 1 236 656 EUR apmērā, kas ir par 

19,43% mazāk nekā 2014.gadā. 

2015.gadā pašvaldība turpinās iepriekšējos pārskata gados iesākto ES finansēto 

projektu realizāciju, kā arī saskaņā ar pašvaldības izvirzītajām attīstības prioritātēm izstrādās 

jaunus projektu pieteikumus, lai iespēju robežās apgūtu Eiropas struktūrfondu līdzekļus: 

1) turpināsies 2014.gadā uzsāktais projekts "Dzesēšanas iekārtu un biodrošības pasākumu 

īstenošanas materiālu iegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas 

pasākumu nodrošināšanai" (Nr.020914/169); 

2) tiks turpināts 2014.gadā uzsāktais projekts "Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Dobeles novadā" (Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/077);  

3) tiks realizēts projekts "Siltumnīcefekta gāzu samazināšana PII "Zvaniņš". Projekta 

ietvaros plānots nomainīt gaismekļus uz energoefektīviem LED tehnoloģiju 

gaismekļiem. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 56 077,73 apmērā; 

4) plānots realizēt projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Naudītes skolā, 

Naudītē, Dobeles novadā", kura kopējās plānotās izmaksas ir EUR 129 873,40, t.sk. 

KPFI  finansējums - ne vairāk kā 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, 

nepārsniedzot EUR 110 392,39. Projekta ietvaros plānots nomainīt esošo, ar 

dīzeļdegvielu kurināmo apkures katlu pret apkures katlu, kas kurināms ar biomasu; 

5) tiks realizēts projekts "Eiropa - nedēļa jaunatnei", kura ietvaros Dobeles novada 15 

jaunieši dosies uz Itāliju, pilsētu Trivero, lai piedalītos sadarbības pasākumā un 

prezentētu sava novada politiku jaunatnes jautājumos, piedalītos projektā rīkotajās 

aktivitātēs un diskusijās, popularizētu savas valsts kultūru. Plānotais pašvaldības 

līdzfinansējums ir EUR 7000,00; 

6) tiks realizēts projekts "PROTI un DARI!", kura mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus 

vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Projekts tiks 

finansēts no Eiropas Sociālā fonda; 

7) plānots realizēt projektu "Ielu apgaismojuma pārbūve Dobeles novadā" IV kārta, kura 

ietvaros paredzēts veikt Dobeles novada publisko teritoriju apgaismojuma 

modernizāciju Elektrības, Jāņa Čakstes, Pumpuru un Īles ielās Dobeles pilsētā un Bērzu 

un Draudzības ielās Jaunbērzes pagastā. Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda 

EUR 204 600,90;  

8) "Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Dobeles pagasta Gaurata ezerā". Projekta 

kopējās plānotās izmaksas EUR 350,00. Projekta īstenošanas rezultātā ezera zivju 

krājumi tiks papildināti ar 1400 ataudzētiem līdaku mazuļiem; 
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9) "Zebrus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde", kur projekta 

plānotās izmaksas EUR 879,00; 

10) "Apguldes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde", projekta plānotās 

izmaksas EUR 621,00; 

11) tiks iesniegts projekta pieteikums meliorācijas sistēmu pārbūvei Dobeles novada 

pašvaldības lauksaimniecībai izmantojamās zemēs. Projektu plānots īstenot 2016.gadā. 

Dobeles novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta plānoto izdevumu struktūru 

budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai, pasākumu finansēšanai, teritorijas uzturēšanai un 

labiekārtošanai, projektu finansēšanai un sociālajai palīdzībai skat.18.attēlā. 

 

 

18.att. Dobeles novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra  
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PIELIKUMI 
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Komisijas, darba 

grupas 

u.c. domes dibinātas 

institūcijas 

KOMITEJAS 

KOMISIJAS 

IESTĀDES 

VIETNIEKS 

SOCIĀLĀ  

IZGLĪTĪBAS, 

KULTŪRAS UN 

SPORTA  

PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

TAUTSAIMNIECĪBAS 

UN ATTĪSTĪBAS 

FINANŠU UN BUDŽETA 

BĀRIŅTIESA 

IZPILDDIREKTORS 

VIETNIEKS 

PAŠVALDĪBAS 

KAPITĀLSABIEDĪBAS 

ADMINISTRĀCIJA 

 

NODAĻAS: 

DZIMTSARAKSTU  

PAGASTU PĀRVALDES  

ADMINISTRATĪVĀ  

JURIDISKĀ  

 
KOMUNĀLĀ  

ATTĪSTĪBAS UN 

PLĀNOŠANAS  

FINANŠU UN 

GRĀMATVEDĪBAS  

 

SOCIĀLAIS 

DIENESTS 

BŪVVALDE 

KULTŪRAS UN 

SPORTA 

PĀRVALDE 

PIEAUGUŠO 

IZGLĪTĪBAS UN 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

ATBALSTA CENTRS 

IZGLĪTĪBAS 

PĀRVALDE 

PAŠVALDĪBAS 

POLICIJA 

SKOLAS 

PIRMSKOLAS  

IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES 

SIA «DOBELES 

ENERĢIJA» 

SIA «DOBELES 

ŪDENS» 

SIA «DOBELES 

AUTOBUSU PARKS» 

SIA «DOBELES UN 

APKĀRTNES 

SLIMNĪCA» 

SIA «DOBELES 

KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI» 

SIA «NAMSAIMNIEKS» 

Likvidējamā SIA 

«ZEBRENES NAMI» 

NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA 

Dobeles novada DOME 

1.pielikums. Novada pašvaldības pārvaldes shēma  
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2.pielikums. 2014.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti kultūras nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 
1. Annenieku attīstības biedrība Tērpi pirmsskolas deju kolektīvam „Knauķi" 500 

2. Latvijas Nacionālo karavīru b-as 

Dobeles nodaļa 
Paaudžu sadarbība Latvijas vēstures skaidrošanā 500 

3. 
Kultūrizglītības biedrība „Darbs" 

Skatuves noformējums teātra izrādēm un 

tematiskiem pasākumiem Penkules KN 
500 

4. 
Koris „Vizma" 

Sadarbības projekts ar Norvēģijas kori ‘Grueben' 

no Mo I Rana 
500 

5. Dobeles vēstures biedrība Muzeju Nakts Dobeles novadā 2014 500 

6. 
Biedrība "Dobelnieki dejo" 

Tautas tērpu iegāde Dobeles kultūras nama bērnu 

deju kolektīvam 
500 

7. 
Dobeles kultūras biedrība 

Dalība starptautiskā Folkloras festivālā Ungārijā 

2014.gadā 
500 

8. 
Dobeles kultūras biedrība 

Zemgales novada tautisko brunču iegāde bērnu 

deju kolektīvam „Drellīši" 
500 

9. Biedrība "Dīvas" Zebrenes pagasta svētki 500 

10. 
Biedrība "Senēcija" 

VPDK „Bikstenieki" jubilejas koncerts" Saldie 

16"  
500 

11. 
Biedrība „Saspraude" 

Dalība Starptautiskā koru festivālā Ohridā 

(Maķedonijā) 
500 

12. Biedrība „Ar Dieveri dancot 

gāju" 
Ceļā uz 51. Eiropeādi (transports) 500 

13. Biedrība "Vecāki Jaunbērzes 

bērnu nākotnei" 
Atbalsts Jaunbērzes jauniešiem (kurpes meitām!) 500 

14. Dobeles vēstures biedrība Dobele un tās vēsture kinolentēs 450 

15. 
Biedrība „Elise" 

Krimūnu pagasta amatierteātra „Skats" 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana 
416 

16. VITA GAVARE VPDK Dzīpars 30 gadu speciālizlaidums. AVĪZE 300 

17. Kultūrizglītības biedrība „Darbs" Mikrofonu iegāde skatuves apskaņošanai 278 

18. 
Selekcionāra P.Upīša biedrība 

Pārrobežu sadarbības projekts ar Repinas 

dārzkopības centru Igaunijā 
225 

19. Biedrība "LAIMIŅA" „Ķiršu dārzs" 200 

20. Sieviešu klubs „Liepas" Pa Penkules vēstures takām 142.50 

21. 
Dobeles Vācu kultūras biedrība 

Gatavojamies Dobeles Vācu kultūras biedrības 

jubilejai 
100 

22. Dobeles Vācu kultūras biedrība Ziņģes festivāls Koknesē 50 

23. Biedrība "JAUNIEŠU DOME" Improvizācija Senās pils svētkos. 50 

KOPĀ 8711,50 

2.uzsaukums 

1. Kultūrizglītības biedrība „Darbs" Saliekamā  deju  grīda Penkules  KN 500 

2. Dobeles kultūras biedrība VPDK sadraudzības koncerts/konkurss - 

„Dobeles Ābolu  maiss" 
500 

3. Biedrība "Dīvas" Galdu iegāde kultūras pasākumu un pulciņa 

„Pūriņš" vajadzībām! 

500 

4. Biedrība „Spārni" Jaunie spārni 500 

5. Biedrība „Ezerkrastu Amber" GOLDEN summer labdarības  projekts 500 

6. Dobeles vēstures biedrība Ceļojošās izstādes „Dobele: pils un pilsēta" 

izveide 

500 

7. Dobeles vēstures biedrība Dobeles Novadpētniecības muzeja aktivitāšu 

nodrošināšana Seno pils svētku ietvaros 

500 

8. Selekcionāra Pētera  Upīša 

biedrība 

Izziņas elementiem bagāta vides  spēle - Pētera  

Upīša dārzs  Dobelē 

500 

9. Biedrība "Dobeles  šaha  klubs" Šaha izklaides pasākums „Asini prātu!", Dobeles  500 
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Senās  pils  svētkos 

10. Sieviešu klubs „Liepas". Nemateriālā mantojuma  saglabāšana  Penkulē 460 

11. Kultūrizglītības biedrība „Darbs" 3.amatierteātru  festivāls „REPRĪZE" 450 

12. Annenieku attīstības biedrība Manas sirds daļa ir  Annenieku pagastā 405 

13. Biedrība "LAIMIŅA Ieskaties sevī 300 

14. Dobeles pilsētas pensionāru  

biedrība 

Dobeles pilsētas pensionāru  biedrībai - 15! 239,50 

15. Biedrība „Latvijas Sarkanais  

Krusts" 

Pasākums „Paldies par dzīvību brāli un mās!" 200 

16. Dobeles kultūras biedrība VPDK Dzīpars 30 gadu jubilejas koncerts 200 

17. Biedrība "LAIMIŅA" Laimiņa un pasakas 150 

18. Dobeles Vācu kultūras biedrība Uz Baltijas valstu Vācu kultūras biedrības 

dziesmu festivālu  Kauņā 

100 

KOPĀ 7004,50 

KOPĀ 2014.GADĀ 15716 
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3.pielikums. 2014.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti sporta  nozarē 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. EGLIC RACING Atbalsts Jāņa Eglīša dalībai starptautiskās 

sacensībās Super Stock 600 klasē Krievijas 

čempionāta posmā Igaunijā 31.05.-01.06.2014. 

Skandināvijas čempionātā Zviedrijā 25-27.07. 

500 

2. Gold Barbell  Dalība Eiropas čempionātā spēka trīscīņā 

Azerbaidžānā (Baku) 

500 

3. WPC-WPO Latvija WPC-WPO Latvija Dobeles novada un WPC 

Latvijas atklātais čempionāts powerliftingā un 

svara stieņa spiešanā guļus 

500 

4. Latvijas Vieglatlētikas savienība Atbalsts Dobeles novada vieglatlēta Jāņa 

Girgensona un Oskara Platača mācību treniņu 

nometnei un startam Eiropas komandu 

čempionātā Rīgā, Eiropas čempionātā Šveicē, 
Eiropas čempionātā krosā Bulgārijā  

500 

5. Sporta klubs Reir Dobele Eiropas čempionāts triatlonā Austrijā 19.06.-

22.06.2014. 

500 

6. Sporta klubs Dobeles Atlēts Eiropas čempionātā svarcelšanā jauniešiem U17 500 

7. RSK "Tandēms" RSK "Tandēms" sportista Ērika Toma Gavara 

atbalsts gatavojoties startiem Eiropas 

čempionātiem 

500 

8. SK "AQUATICS" SK "AQUATICS" sportistu dalība 2014.gada 

vietēja un starptautiska mēroga triatlona 

sacensībās 

500 

9. MX4 Dobele MX4 Dobele jauno motosportistu Maira 

Pumpura un Vineta Pavlovska starts Eiropas 

čempionātā 65 cc klasē 

500 

10. Šaušanas sporta klubs Dobele Dobeles novada šaušanas izlases starts 

starptautiskajās sacensībās "Baltijas kauss 2014" 

Rokiškos (Lietuva) 

500 

11. Hokeja klubs "Ledusvīri" Hokeja kluba "Ledusvīri" dalība 12.sezonu 

ZAHL (Zemgales Amatieru hokeja līga) 

500 

12. Latvijas Vieglatlētikas savienība Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 
2014 

499,79 

13. Gold Barbell "Gold Barbell Jubilejas Kauss 2014" 350 

14. Sporta klubs Dobeles Atlēts Eiropas čempionātā svarcelšanā jauniešiem U17 350 

15. Dobeles invalīdu biedrība "Sports ir mūsu dzīve" 300 

16. Dobeles šaha klubs Šaha kluba aprīkojuma uzlabošana 300 

17. WPC-WPO Latvija Dobeles novada sportista Tomasa Riharda Čapa 

dalība WPC 2014.gada Eiropas čempionāta 

powerliftingā un svara stieņa spiešanā guļus. 

2015.gada WPC Eiropas čempionāta prezentācija  

300 

18. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 

Sports un atpūtas diena – 23.jūlijs 300 

19. Ippon Finansiāls atbalsts karatē sacensībām Ippon kauss 

2014 

300 

20. RSK "Tandēms" Šosejas riteņbraukšanas sporta sacensības 

"Dobeles kauss" sarīkošana 

300 

21. Sporta klubs Reir Dobele Biedrības "Sporta klubs Reir Dobele" triatlonistu 

pavasara treniņnometne Palma de Maljorka 

Spānija 14.03.-05.04.2014. 

300 

22. Dobeles sporta klubu apvienība Fiziskās sagatavotības treniņnometne pirms 

sacensību periodā 

200 

23. Ippon Finansiāls atbalsts Dobeles sportistu dalībai 200 
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starptautiskos karatē čempionātos 

24. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Pretī vasarai ar sportu 200 

25. MX4 Dobele Atbalsts motokluba MX4 Dobele sportistiem 

uzsākot 2014.gada motokrosa sezonu 

200 

26. Annenieku attīstības biedrība Trenažieru iegāde Kaķenieku KSK 150 

27. SK "AQUATICS" SK "AQUATICS" velosipēdu tehniskā apkope 

un aprīkojums iekštelpu velotreniņiem 

150 

  KOPĀ 9899,79 

2.uzsaukums 

1. Šaušanas sporta klubs Dobele Dalība 51.Pasaules čempionātā šaušanā Granada 
(Spānija) 

500 

2. Sporta klubs Dobeles Atlēts Dobeles atklātais čempionāts svarcelšanā 400 

3. Latvijas Vieglatlētikas savienība Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 

2015 

400 

4. TSK Sprīdītis Orientēšanās – fiziski izkustēties iespēja visiem 375 

5. Sporta klubs Reir Dobele Eiropas kausa 2014.gada posmi triatlonā Madridē 

(Spānija) 20.-21.septembrī un 27.-28.septembrī 

Alanya (Turcija) 

300 

6. Dobeles prāta sporta klubs Imanta Rudeņa piemiņas 53.starptautiskā 

dambretes turnīra sarīkošana 

300 

7. Dobeles prāta sporta klubs Piedalīšanās 21.J.Kuļikauska starptautiskajā 

piemiņas turnīrā dambretē Viļņā 

300 

8. SK "AQUATICS" Ģimeņu velopārgājiens un sporta diena 300 

9. Sporta klubs Reir Dobele Cik tālu var aizpeldēt Dobeles novads 2014. 275 

10. Gold Barbell Dalība Pasaules čempionātā spēka trīscīņā ASV 

(Miami) 

250 

11. Latvijas Karatē federācija Viktorijas Razajevas dalība Pasaules Karatē 

Federācijas čempionātā no 5.līdz 9.novembrim 

Brēmenē (Vācija) 

250 

12. Sporta klubs Dobeles Atlēts Mācību treniņnometne svarcelšanā 250 

13. Latvijas Vieglatlētikas savienība Atbalsts Dobeles novada vieglatlēta Jāņa 

Girgensona mācību treniņu nometnei un startam 

Eiropas čempionātā krosā Samokovā (Bulgārija) 

250 

14. Riteņbraukšanas klubs 
"Tandēms" 

Riteņbraukšanas velo krosa sacensības "Dobeles 
novada velokross" sarīkošana 

250 

15. Riteņbraukšanas klubs 

"Tandēms" 

Riteņbraukšanas sporta kluba "Tandēms" 

sportista Ērika Toma Gavara atbalsts gatavojoties 

startam un starts Pasaules čempionātā Spānijā 

Poneferrada 

250 

16. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Sporta svētki Dobelē bērniem un jauniešiem ar 

īpašām vajadzībām 2014 

250 

17. EGLIC RACING Atbalsts Jāņa Eglīša dalībai sacensībās 

motošosejā Super Stock 600 klasē Eiropas Alpe 

Adria čempionāta posmā  un Polijas čempionātā 

Poznaņā 01.08.-03.08.2014., Latvijas čempionāta 

posmā Biķerniekos 17.08. un Igaunijas, Latvijas 

čempionātā Pērnava 05.-07.09.2014. 

225 

18. Gold Barbell  Dalība Pasaules čempionātā atsevišķos 
vingrinājumos Polija (Cehanova) 

200 

19. Ippon Finansiāls atbalsts starptautiskām sacensībām 

"Ippon kauss" 

200 

20. MX4 Dobele Atbalsts motokluba MX4 Dobele sportistiem 

turpinot 2014.gada motokrosa sezonu 

200 

21. Vecāki Jaunbērzes bērnu 

nākotnei 

Daudzfunkcionālā spiešanas sola iegāde 200 
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22. SK AQUATICS Atbalsts SK AQUATICS sportistu dalībai 

10/08/2014 ETU Eiropas kausa izcīņai triatlonā 

Sprinta distancē, Latvijas un Baltijas kausa 

posmā Rīgā 

200 

23. Ippon Finansiāls atbalsts Dobeles sportistu dalībai 

starptautiskos un vietējos karatē čempionātos 

150 

24. Tautas sporta bāze Starts Eiropas kausā loka šaušanā-jaunums sporta 
apritē 

150 

25. MX4 Dobele Arnolds Sniķers – ceļā uz Eiropas Nāciju kausu 

motokrosā 

150 

26. Biedrība "Elise" Anrija sportiskās izaugsmes veicināšana biatlonā 

un slēpošanā 

150 

27. Dāmu klubs "Noskaņa" Sporta inventāra iegāde 150 

28. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 

Nūjošana – bauda visam ķermenim 150 

29. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

Sportojam Laimiņā 150 

KOPĀ 7175 

KOPĀ 2014.GADĀ 17074,79 
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4.pielikums. 2014.gadā atbalstītie biedrību un nodibinājumu sociāla un veselības rakstura 

projekti 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

1.uzsaukums 

1. 

Biedrība „Taurenīši” 

„Krāsaino smilšu nodarbību veikšana Dobeles 

novada pamatskolās bērniem ar uzvedības, 

uztveres un runas traucējumiem” 

570 

2. Dobeles Diabētu biedrība „Sakārtota vide diabētu biedrībai” 570 

3. Annenieku attīstības biedrība „Dušu telpu remonts” 570 

4. 
Biedrība „Rozīnīte 

„Senioru ārstnieciskā tūrisma attīstīšana Latvijas 

novados” 
570 

5. Dobeles novada bērnu un 
jauniešu invalīdu biedrība 

"Laimiņa" 

„Darboties prieks 2014.” 570 

6. Latvijas Politiski represēto 

apvienības Dobeles nodaļa 

„Atbalsts Dobeles novada politiski represēto 

apvienības biedriem” 
570 

7. Latvijas Sarkanā krusta Dobeles 

komiteja  
„Bads nav brālis” 570 

8. 
Biedrība „Elise” 

 

„Ekskursiju organizēšana mazaizsargāto ģimeņu 

bērniem, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos 

kultūras un sabiedriskajos procesos” 

560 

9. JIIB „Saspraude” „3D piedzīvojums 2014.” 550 

10. 
Dobeles invalīdu biedrība 

„Siltas, mājīgas telpas un kvalitatīvi sakari-

pamats biedrības darbībai” 
550 

11. Bikstu pensionāru biedrība „Mācīties, mācīties…......... „ 520 

12. Latvijas Nacionālo karavīru 

biedrība 

„Nacionālo karavīru sabiedriski un veselības 

uzlabošanas pasākumi” 
470 

13. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība 
„Kustība ļauj justies jaunam” 470 

14. Bikstu sieviešu biedrība 

„Senēcija” 
„Krēslu iegāde” 460 

15. Zebrenes sieviešu biedrība 

„Dīva” 
„Ciemosimies pansionātos” 410 

16. Biedrība „Svētelis” „Palīdzi bērniem izaugt” 380 

17. Biedrība „Lejasstrazdu Namiņš” „Vasara Francijā” 278 

18. Biedrība „Pīlādzis” „Rotaļa- ceļš uz senču ozolu Saulgriežos” 120 

  KOPĀ 8758 

2.uzsaukums 

1. Dobeles invalīdu biedrība „Kvalitatīvie sakari un mājīgas, siltas telpas- 
pamats biedrības darbībai!" 

440 

2. Dobeles novada bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrība 

„Laimiņa” 

„Kopā 2014.gada nogale" 

440 

3. Dobeles pilsētas pensionāru 

biedrība  
„Senioru diena – Veselības diena" 440 

4. Latvijas Sarkanā krusta Dobeles 

komiteja 
„Bads nav brālis II” 440 

5. Dobeles Diabētu biedrība „Sakārtota vide diabētu biedrībai” 440 

6. Dobeles novada Politiski 

represēto apvienība 

„Atbalsts Dobeles novada politiski represēto 

apvienības biedriem” 
440 

7. JIIB „Saspraude” „Nodarbību cikls „Māmiņai, tētim un mazulim” 440 

8. 
Biedrība „Elise” 

 

“Veselības, izziņas un interaktīvās dabas takas” 

Ciemos pie Dižskabārža” izveide Krimūnu 

pagastā” 

440 

9. Zebrenes sieviešu biedrība “Veco ļaužu diena 19. gadsimta Zebrenes muižā. 416 
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„Dīva” Mazgāšanas līdzekļu iegāde zupas virtuvei.” 

10. Biedrība „Pīlādzis” “Kā stiprināt sevi ikdienā starp savējiem” 400 

11. 
Annenieku attīstības biedrība 

„Triju paaudžu radošā darbnīca ”Svētku 

priekam” 
400 

12. Biedrība „Svētelis” „Drošības ceļojums” 384 

13. Bikstu sieviešu biedrība 

„Senēcija” 
“Atpūšamies kopā” 230 

14. Alternatīvā izglītības biedrība 

„CITĀDA SKOLA" 

„Četras muzikālās paaudzes vienā muzikālā 

centrā" 
120 

KOPĀ 5470 

KOPĀ 2014.GADĀ 14228 
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5.pielikums. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 

Uz 2014.gada beigām ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases summa sastādīja 

8 386 102 EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, palielinājusies par 510 757 

EUR un aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases – 1 373 206 EUR, kas, salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu, samazinājusies par 70 212 EUR. Veidlapā  9-1 uzrādītas arī 

Dobeles novada Naudītes pagasta finanšu līzinga saistības par autobusa iegādi - 91 711 EUR,  

ilgtermiņa daļa -  70 935 EUR un īstermiņa daļa -  20 775 EUR. 

  
 

Aizņēmuma mērķis 

Atlikums 

 uz gada 

sākumu 

Saņemts 

2014.g. 

Atmaksāts 

2014.g. 

Citas 

izmaiņas 

Atlikums 

 uz gada 

beigām 

Pamatkapitāla palielināšana SIA 

„Dobeles un apkārtnes slimnīca” 

70 005  -56 061  13 944 

Izglītības iestāžu 

daudzfunkcionālās sporta 

manēžas būvniecība 

801 822  -370 072  431 750 

Pamatskolas logu nomaiņa un 
tualešu izbūve 

27 262  -4 382  22 880 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija Dobeles rajona 

Jaunbērzes pagastā 

12 720  -5 094  7 626 

Krimūnu pamatskolas remonts 87 009  -6 215  80 794 

Transportlīdzekļu iegāde 110 657  -18 946  91 711 

Ēkas rekonstrukcija Dobeles 

rajona Centrālās bibliotēkas 

iekārtošanai, Sporta skolas telpu 

renovācija 

248 130  -45 116  203 014 

ERAF projekts „Velotūrisma 

attīstība Dobeles pilsētas 

teritorijā” īstenošana 

92 482  -92 482  0 

Infrastruktūras sakārtošana 12 590  -10 080  2 510 

“Izglītības iestāžu  

energoefektivitātes 

paaugstināšana Dobeles novadā”  

386 404   -61 820  324 584  

“PII “Spodrība” rekonstrukcija 

Upes ielā 14” 

623 327  -99 731  523 596 

“Vēsturiskā tirgus laukuma 
rekonstrukcija” 

503 566  -80 550  423 016 

"Jaunbērzes pagasta padomes 

sociālās dzīvojamās mājas  

Ausmiņas ielā 6 rekonstrukcija 

siltumnoturības paaugstināšana" 

ERAF projekts 

60 017  -40 022  19 995 

"Kopēji ūdens apsaimniekošanas 

pasākumi pārrobežu Lielupes 

baseinā" 

28 257  -28 257  0 

"Jaunbērzes pagasta Mežinieku 

pamatskolas sporta zāles-piebūves 

celtniecība" 

129 045  -15 185  113 860 

"Brīvības ielas rekonstrukcija 

Dobeles pilsētā" 

482 087  -26 414  455 673 

 Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte 

rekonstrukcija 

1 276 972  -154 786  1 122 186 

Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte 
rekonstrukcija-1 

348 064  -40 950  307 114 

"Dobeles 2.vidusskolas telpu 

renovācija, pielāgojot 

171 270  -18 031  153 239 
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profesionālās izglītības 

vajadzībām" 

 „Velotūrisma attīstība Dobeles 

pilsētas teritorijā” īstenošanai 

437 093  -51 496  385 597 

„Vietējo produktu attīstība 

VidusBaltijā”  

83 78 926 -9 322  75 384 

„Aizsargāta zaļā zona un 

ūdenstilpnes Zemgalē un 
Ziemeļlietuvā”  

134 930  -14 206  120 724 

„Ilgtspējīga lietus ūdens 

kanalizācijas apsaimniekošana 

Lielupes baseina vides kvalitātes 

uzlabošanai” 

182 614  -9 135  173 479 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

182 988  -40 666  142 322 

Zaļās ielas asfalta seguma 

atjaunošana Dobelē 

100 688  -7 365  93 323 

Brīvības ielas rekonstrukcija 

Dobeles pilsētā II kārta 

1 331 634 504 440 -67 988  1 768 086 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles 

pilsētā I kārta 

785 679  -28 990  756 689 

Mežinieku pamatskolas ēkas 

renovācija 

63 114  -8 586  54 528 

Dobeles sākumskolas ēkas 

renovācija 

207 806  -10 088  197 718 

Tilta pār Bikstupi uz pašvaldības 
ceļa Brīvības-Abavieši Bikstu 

pagastā, Dobeles novadā 

rekonstrukcija 

71 442  -25 974  45 468 

Meža prospekta Dobelē 

rekonstrukcija 

206 600  -7 605  198 995 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

169 364  -6 747  162 6170 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

0 55 919 -2 144  53 775 

Zemgales seno tradīciju 

veicināšana , izmantojot 

mūsdienīgas mākslas izteiksmes 

līdzekļus 

0 13 465   13 465 

Gardenes pamatskolas ēkas 
energoefektivitātes uzlabošana 

0 758 020   758 020 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles 

pilsētā I kārta 

0 496 637   496 637 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 

0 56700   56700 

Kopā pamatsumma 9 429 420 1 886 107 -1 464 506  9 851 019 

 

Aizdevuma procenti saskaņā ar Valsts kases noteiktajām likmēm līguma slēgšanas 

brīdī tiek uzskaitīti tekošā gada izdevumos.  
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6.pielikums. Lēmums par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata 

apstiprināšanu 

 



Dobeles novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats  

57 

 

7.pielikums. Neatkarīga revidenta ziņojums 
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8.pielikums. Valsts kontroles ieteikumi par Revīzijas ziņojumu "Dobeles novada pašvaldības 

finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un 

atbilstība normatīvo aktu prasībām" 
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9.pielikums. Uzraudzības ziņojums par Dobeles novada  Attīstības programmas 2014.-

2020.gadam īstenošanu 

1. DOBELES NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI 

Dobeles novads ir izveidots 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. 

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 2014.gadu nav pieejami, tad tabulā Nr. 1 dati ir norādīti par 

2013.gada periodu. 

tabula Nr. 1 

Teritorijas attīstības rādītāji 

Rādītājs 
Bāzes 

gads 

Vērtība 

bāzes 

gadā 

2014.gads 
Sasniedzamais 

rezultāts 

2020.gadā 

Bāzes gada 

tendence 

pret 

sasniedzamo 

rezultātu 

Avots 

Vērtība 

Izmaiņas 

pret bāzes 

gadu 

Iedzīvotāju 

skaits gada 

sākumā 

2013. 23 532 22 980 -552  ≥ 23 532  PMLP 

Dabiskais 

pieaugums 

2012. -73 -89 

(2013.) 

-16 ≥ - 40  CSP 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis 

2013. 518 516 

 

-2 < 530  PMLP 

Bezdarba 

līmenis (%) 

2013. 10,1 9,2 -0,9 < 9  NVA 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 
ieņēmumi uz 1 

novada 

iedzīvotāju 

(EUR) 

2012. 830 976 160 > 882  Pašvaldības 

dati 

Teritorijas 

attīstības 

indekss 

2011. 0,058 -0,179 

(2013.) 

-0,121 > 0,1  VRAA 

Tirgus sektora 

ekonomiski 

aktīvās 

statistikas 

vienības uz 

1000 
iedzīvotājiem 

2012. 53 56 

(2013.) 

3 60   

CSP 

Ilgtermiņa 

migrācijas 

saldo 

2012. -229 -386 

(2013.) 

-157 ≥ 40  CSP 

Novada iedzīvotāju skaits  uz 2014.gada bija 23532. Lai arī vēlamais sasniedzamais 

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

plānotajam, tas ir samazinājies (-552) un attīstības tendence ir negatīva. 

Negatīva tendence ir bijusi arī rādītājam "Dabiskais pieaugums". Par 2014.gadu dati 

uz ziņojuma sagatavošanas brīdi CSP mājas lapā nav pieejami, tādēļ dati ir par 2013.gadu. 

2013.gadā par 12 ir palielinājies dzimušo skaits un par 29 ir palielinājies mirušo skaits, līdz 

ar to arī dabiskā pieauguma rādītājs, pretēji plānotajam, ir samazinājies. 
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Novadā ir samazinājies iedzīvotāju skaits kopumā. 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. 

Vecuma grupas 22013 22014 

Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam 3398 3318 

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā 15497 15158 

Iedzīvotāji pēc darbaspējas vecuma 4637 4504 

KOPĀ 23532 22980 

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 nedaudz samazinājies (no 518 2013.gadā uz 516 

2014.gadā).  

  Bezdarba līmenis novadā ir samazinājies un 2014.gada beigās tas ir bijis 9,2%, līdz 

ar to rādītājs uzraudzības periodā ir bijis ar pozitīvu tendenci. 

  2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 novada iedzīvotāju, salīdzinot 

ar 2012.gadu ir pieauguši, un sasniedz 976 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 2013.gada datiem šis rādītājs ir negatīvs -0,179 un 

novads pēc TAI ierindojas 54. rangā no 110.  

2013.gadā novadā uz 1000 iedzīvotājiem darbojās 56 ekonomiski aktīvās tirgus 

sektora statistikas vienības, kas ir par 3 vairāk kā 2012.gadā. Pēc CSP datiem galvenās 

uzņēmējdarbības formas novadā ir pašnodarbinātās personas (449), komercsabiedrības (397) 

un zvejnieku un zemnieku saimniecības (206).  

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

negatīvu skaitli. 2013.gadā, salīdzinot ar bāzes gadu tas ir palielinājies par 157 un sasniedzis 

-386. 
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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  

Rīcības plānā 2014.-2020.gadam izvirzīto uzdevumu izpildei izvirzītas 92 rīcības. 

Katrai rīcībai noteikts izpildes termiņš un institūcija, kas atbildīga par rīcības izpildi. Rīcības 

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 

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. Nav uzsākta rīcības "Veikt 

izpēti par darbaspēka nepieciešamību, pamatojoties uz industriālo zonu attīstības modeli 

saistībā ar iedzīvotāju skaita piesaistes scenārijiem" un rīcības "Veicināt sociālās 

uzņēmējdarbības attīstību" izpilde. 

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. 



2.2. Darbības rezultātu rādītāji 

Darbības 

rezultātu 

rādītāji 
Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes 

gads 

Bāzes gada 

vērtība 

Rādītāji par 

2014.gadu (aizpilda 

2015.gada sākumā) 

Tendence pret 

iepriekšējo 

periodu 
Sasniedzamais 

rādītājs 2020.gadā 

1. Iedzīvotāju skaits Dobeles novadā, t.sk.: PMLP 2013. 23 532 22 557  ↓  

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

3. Annenieku pagastā PMLP 2013. 1 035  967   ↓  

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

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

6. Bikstu pagastā PMLP 2013. 1 007  947   ↓  

7. Dobeles pagastā PMLP 2013. 899  825   ↓  

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

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

10. Naudītes pagastā PMLP 2013. 783  761   ↓  

11. Penkules pagastā PMLP 2013. 1 002  941   ↓  

12. Zebrenes pagastā PMLP 2013. 543  505   ↓  

13. Dzimšanas reģistru skaits Pašvaldība 2013. 242 179 ↓  

14. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 

vienu iedzīvotāju 

VRAA 2013. 913 976 ↑  

15. Vidējais novada mājaslapas 
apmeklējumu skaits dienā 

Pašvaldība 2013. 72 561 80 920 ↑  

16. Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība 2013. 26 25 ↓  

17. Izglītojamo skaits PII kopā Pašvaldība 01.09. 

2013. 

877 841 

01.09.2014. 

↓  

18. Izglītojamo skaits vispārējās izglītības 

iestādēs kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

2 270 2 258 ↓  

19. Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs kopā 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

752 767 ↑  

20. Izglītojamo skaits profesionālās 

izglītības iestādē 

Pašvaldība 01.09. 

2013. 

283 298 ↑  

21. Izglītojamo skaits Pieaugušo izglītības 

un uzņēmējdarbības atbalsta centrā 

Pašvaldība 2013. 

 

1 390 1 000 ↓  

22. Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 

atbalsta centrā veikto apmācību 

cilvēkstundu apjoms 

Pašvaldība 2013. 45 847 56 291 ↑  
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23. Tautas mākslas un amatierkolektīvu 

skaits kopā 

Pašvaldība 2013. 43 44 ↑  

24. Novada bibliotēku apmeklējumu skaits Pašvaldība 2013. 97 873 89 555 ↓  

25. Biedrību un nodibinājumu atbalstītie 

projekti kultūras nozarē 

Pašvaldība 2013. 40 41 ↑  

26. Biedrību un nodibinājumu atbalstītie 

projekti sporta nozarē 

Pašvaldība 2013. 52 56 ↑  

27. Biedrību un nodibinājumu sociāla un 

veselības rakstura atbalstītie projekti  

Pašvaldība 2013. 27 38 ↑  

28. Sporta organizāciju skaits Pašvaldība 2013. 19 19 →  

29. Sociālo pabalstu saņēmušo personu 

skaits 

Pašvaldība 2013. 2 947 2 318 ↓  

30. Sociālos pabalstos izmaksātie līdzekļi Pašvaldība 2013. 571 132 462 920 ↓  

31. Maznodrošinātu personu skaits Pašvaldība 2013. 1 938 716 ↓  

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

33. Iedzīvotāji darbaspējas vecumā PMLP 2013. 15 497 15 158 ↓  

34. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba 

samaksa sabiedriskajā sektorā 

CSP 2013. 678,8 719 ↑  

35. Bezdarbnieku skaits (decembris) NVA 2013. 1273 1148 ↓  

36. Bezdarba līmenis, % (decembris) NVA 2013. 9,2 8,5 ↓  

37. Rekonstruēto autoceļu/ielu garums (km) Pašvaldība 2013. 3,58 2,4 ↓  

38. Ceļu satiksmes negadījumu skaits CSDD 2013. 101 103 ↑  

39. Tūrisma informācijas centra 

apmeklētāju skaits 

Pašvaldība 2013. 5 591 6 125 ↑  

 



SECINĀJUMI 

Attīstības programmas uzraudzības uzdevums ir sekot pašvaldības darba atbilstībai 

izvirzītajām prioritātēm.  

Vērtējot pašvaldības 2014.gadā īstenoto pasākumu atbilstību Attīstības programmā 

izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, konstatējams, ka divās no plānotājām rīcībām nav 

uzsākta darbība, pārējo pasākumu ieviešana turpināsies 2015.gadā vai finansējumu paredzēts 

ietvert 2016.-2020.gada budžetā. Ir secināms, ka pašvaldībā 2014.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..  

Lai atvieglotu darbu pie uzraudzības ziņojuma izstrādāšanas, pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām, sastādot budžetu nākamajiem gadiem, norādīt, kādām Attīstības 

programmā noteiktajām prioritātēm un rīcības virzieniem plānotie finanšu ieguldījumi 

atbilst. 
 



PIELIKUMS 

Stratēģiskais mērķis: Labklājīga sabiedrība 

Uzdevuma 

Nr. 

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Izpildes 

termiņš 

Atbildīgie Finanšu 

avots 

Vai 

veiktas 

darbības 

rīcības 

ietvaros 

jā/nē 

Rezultāts 

U1 R1.2. Veikt izpēti par darbaspēka 

nepieciešamību, pamatojoties uz 

industriālo zonu attīstības modeli 

saistībā ar iedzīvotāju skaita 

piesaistes scenārijiem 

2014 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Nē  

U1 R1.5. Veicināt pašvaldības pārraudzībā 

neesošo pakalpojumu pieejamības un 

kvalitātes pilnveidošanos 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

administratīvā 

nodaļa 

- Jā - Uzlabots novada mājas lapas www.dobele.lv 

dizains 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) 

- Uzsākta dalība projektā “Publisko interneta 

punktu attīstība Dobeles novadā”. Izpilde 

2015. gadā. 

U2 R1.6. Veicināt iedzīvotāju informācijas 

tehnoloģiju zināšanu un prasmju 

pieaugumu 

2020 PIUAC ES 

finansējums 

Jā PIUAC  jau piekto gadu bijis E-prasmju nedēļas 

2014 reģionālais koordinators Dobeles novadā. 

PIUAC regulāri dažādām interešu grupām 

piedāvā vairākas izglītības programmas, kas 

saistītas ar IT prasmju pilnveidošanas iespējām. 

U2 R1.8. Aktualizēt Dobeles novada vispārējās 

izglītības iestāžu tīkla attīstības 
koncepciju 

2016. Izglītības 

pārvalde 

Pašvaldība Jā 2014.gada 1.jūlija domes sēdē apstiprināta 

Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
attīstības koncepcija 2010.-2015.gadam  

U2 R1.10. Pilnveidot vispārējās izglītības,  

profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības kvalitāti un daudzveidību 

Dobeles novadā 

2016 Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Dobeles dome pēc izglītības iestāžu tīkla un 

darba izvērtēšanas 2014.gadā slēdza Dobeles 

bērnu un jauniešu centru, Naudītes pamatskolu 

un reorganizēja Lejasstrazdu un Krimūnu 

pamatskolas. Visiem izglītojamajiem ir 

nodrošinātas izglītības ieguves iespējas citās 
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skolās un interešu izglītības pulciņos. Novada 

skolu reorganizācijas rezultātā  radās 

pieprasījums pēc pamatizglītības programmas 

dienas 8.,9.klases. Tika atvērta apvienotā 

8./9.klase, kurā mācības uzsāka 17 izglītojamie.  

DAVV Apguldes mācību komplekss 

2014./15.m.g. uzsāka un veiksmīgi realizē jaunas 

mācību programmas: izglītības programmā 

„Būvdarbi”, kvalifikācija - apdares darbu 

strādnieks, izglītības programma 

„Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”, 
kvalifikācija – lietvedis. Šajās izglītības 

programmās mācās 32 izglītojamie. 

2014.gada septembrī  tika pabeigts LAT – LIT 

pārrobežu projekts „Integrētas mācību bāzes 

izveidošana celtniekiem Jonišķu un Apguldes 

skolās”. Projekta ietvaros tika izveidota jauna, 

moderna flīzēšanas apmācības laboratorija un 

mācību klase teorijas apmācībai, notika Apguldes 

mācību kompleksa  izglītojamo apmācība 

Jonišķu lauksaimniecības skolā sausās būves,  

apmešanas, betonēšanas tehnoloģijās.   

U2 R1.11. Īstenot izglītības iestāžu ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas 
un rekonstrukcijas pasākumus 

2020. Attīstības un 

plānošanas 
nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 
Pašvaldība 

Jā Uzlabota Gardenes pamatskolas ēkas 

energoefektivitāte, veicot ēkas fasādes, jumta un 
pagraba pārseguma siltināšanu, logu un durvju 

nomaiņu, ventilācijas sistēmas modernizāciju, 

apkures sistēmas pilnveidošanu, t.sk., pārbūvējot 

skolas siltummezglu, kā arī veikta gaismas 

ķermeņu nomaiņa uz energoefektīvām lampām. 

U2 R1.12. Veikt izglītības iestāžu telpu un 

iekšējo inženierkomunikāciju 

modernizāciju 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Atvēlēto resursu ietvaros vairākām izglītības 

iestādēm ir veikti iekštelpu kosmētiskie remonti. 

Dobeles 1.vidusskolai ir nosiltināti skolas ēkas 

bēniņi. Krimūnu sākumskolas vecajā korpusā un 

Annenieku pamatskolā tika ierīkota 

ugunsdzēsības signalizācija. Annenieku 

pamatskolā tika daļēji veikts remonts zēnu 
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mājturības kabinetos. 

U2 R1.13. Rekonstruēt izglītības iestāžu sporta 

infrastruktūru un pilnveidot sporta 

materiāltehnisko bāzi izglītības 

iestādēs 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Izglītības 

pārvalde, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Veikts kosmētiskais remonts Dobeles 

1.vidusskolas peldbaseina un sporta zāles 

korpusā. 

Dobeles Sporta skolas zālei un administratīvajam 

korpusam tika uzlikts jauns, siltināts jumts. 

Dobeles Sporta skolas kā arī vispārizglītojošo 

iestāžu vajadzībām tika iegādāts un atjaunots 

dažāds sporta inventārs. 

U3 R1.20. Pilnveidot izglītības iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Izglītības 

pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Mācību procesa pilnvērtīgai nodrošināšanai 

DAVV iegādāts ekrāns, fotoaparāts, projektors, 

televizors, serveris; viesmīlības kabinetam  - 

tvaika gludināšanas sistēma; bāra servisam -  
saldētava; datorkabinetam - datori; mācību 

materiāli frizieru pakalpojumu darba 

nodrošināšanai, instrumenti autotransporta 

pakalpojumu mācību nodrošināšanai; dokumentu 

drošības nodrošināšanai - metāla skapji un 

iekarināmais ātršuvējs; skolas estētiskajam 

noformējumam  -  gleznas.  

LAT – LIT pārrobežu projekta "Integrētas 

mācību bāzes izveidošana celtniekiem Jonišķu un 

Apguldes skolās" ietvaros tika iegādātas jaunākās 

būvniecības tehnoloģijas (lāzera nivelieri, 

projekcijas nivelieri, elektriskie un mehāniskie 
flīžu griežamie, elektriskie rokas mikseri, dažādi 

roku instrumenti, elektriskās urbjmašīnas), 

izglītības programmā „Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi tika iegādāts laminators, 

dažāda veida kancelejas preču uzskates līdzekļi, 

lietvedības datorprogramma. 

U4 R1.26 Popularizēt audžuģimeņu kustību Pastāvīgi Bāriņtiesa Pašvaldība Jā 2014.gadā novadā vienai ģimenei piešķirts 

audžuģimenes statuss. Novadā kopā ir 4 

audžuģimenes.  Novada avīzē, mājas lapā 

iedzīvotājiem izteikts aicinājums kļūt par 

audžuģimeni, kā arī Bāriņtiesā notikušas 
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individuālas sarunas ar interesentiem.  

U4 R1.27. Attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām 

organizācijām, kuru mērķa grupa ir 

ģimenes, kurās dzīvo personas ar 

invaliditāti 

Pastāvīgi PIUAC, 

Sociālais 

dienests, 

sadarbībā ar 

NVO 

Pašvaldība Jā  Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķa grupas ir 

ģimenes ar invalīdiem, tiek finansiāli atbalstītas 

atbilstoši 25.03.2010.gada Dobeles novada 

domes nolikumam par finansiāla atbalsta 

piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura 

projektiem Dobeles novadā. 2014.gadā atbalstīti 

9 projekti, kurus administrē sociālais dienests un 

kuru mērķa grupa ir  ģimenes ar invalīdiem. 

Laikā no 11.08.2014. līdz 30.10.2014. biedrība 

"Jēkabpils NVO resursu centrs" īstenoja projektu 

"Izpratnes par pilsonisko iniciatīvu nozīmīgumu 
attīstīšana Jēkabpils un Dobeles pilsētās". 

Projekta partneris bija biedrība „Dobeles mācību 

centrs”, bet PIUAC sniedza atbalstu. 

2014.gadā biedrība „Dobeles mācību centrs” 

turpināja starptautiska (9 partneri) projekta 

 "Aizraujošu apmācību stratēģiju izveide sociāli 

mazaizsargātām grupām” (Creating Captivating 

Teaching strategies for vulnerable learners, 

THINK TANK) īstenošanu ES Mūžizglītības 

programmas Grundtvig apakšprogrammas 

ietvaros. Projekta mērķis ir izpētīt dažādas 

apmācību metodes, kas dotu iespēju kursantiem 
no sociāli neaizsargātām grupām (nekvalificēti, 

veci, migranti, ar fiziskiem traucējumiem, 

zemiem ienākumiem, u.c.), uzlabot sociālās 

kompetences un praktiskās iemaņas, tā palielinot 

motivāciju mācīties. PIUAC palīdzēja biedrībai 

vietējo aktivitāšu īstenošanā, kā arī noorganizēt 

partneru tikšanās vizīti Latvijā. 

U6 R1.30. Modernizēt esošo kultūras 

infrastruktūru un izveidot jaunus 

kultūras un atpūtas objektus 

2020 Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa, Kultūras 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Krimūnu pagasta Krimūnu ciemā labiekārtots 

parks un iekārtota vieta pasākumu norisei 
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un sporta 

pārvalde, 

Dobeles 

novadpētniecības 

muzejs 

U6 R1.32. Attīstīt kultūras iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Regulāri, katru gadu tiek papildināts novada 

bibliotēku grāmatu fonds. 2014.gadā vairākās 

novada kultūras iestādēs uzstādīta jauna 

datortehnika. Dobeles kultūras namam iegādāta 

gaismas un apskaņošanas iekārta. Kultūras 

iestādēs atjaunoti un papildināti pamatlīdzekļi. 

LAT – LIT pārrobežu projekta "Zemgales seno 
tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas 

mākslas izteiksmes līdzekļus" ietvaros kultūras 

iestādēm iegādāts aprīkojums (video projektors, 

ekrāns ar statīvu, digitālās klavieres, kamera). 

U7 R1.33. Dažādot kultūras pakalpojumu klāstu Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā LAT – LIT pārrobežu projekta "Zemgales seno 

tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas 

mākslas izteiksmes līdzekļus" ietvaros tika rīkoti 

kopīgi kultūras pasākumi, iesaistot partneru 

valstu iedzīvotājus, māksliniekus un kultūras 

darbiniekus.  Ir bijusi augsta kultūras biedrību 

aktivitāte, organizējot dažādus kultūras 

pasākumus. 

Lielākie novada pasākumi tiek veidoti pēc 
gadalaiku principa - jūnija sākumā, kad Dobelē 

zied ceriņi, notiek novada svētki „Lai skan 

Dobeles novads!”, augustā - Senās pils svētki, 

oktobrī - Ābolu svētki, ziemā -  Sniegavīru saiets. 

Amatiermākslas kolektīvi visu gadu aktīvi 

strādājuši un uzstājušies gan pašu novadā, gan 

ārpus tā, kā arī uzņēmuši viesus no kaimiņu 

novadiem. 

U7 R1.34. Atbalstīt kultūras amatierkolektīvu 

darbību un izaugsmi 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Dobeles novada pašvaldības kultūras nozares 

divos projektu konkursos kopā tika iesniegti 66 

projekti, no tiem atbalstīti 41 par summu 
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15716,00 EUR. 

U7 R1.35. Attīstīt starptautisko sadarbību 

kultūras jomā 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā LAT – LIT pārrobežu projekta "Zemgales seno 

tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas 

mākslas izteiksmes līdzekļus" ietvaros tika rīkoti 

kopīgi kultūras pasākumi gan Dobelē, gan 

Jonišķos Lietuvā, iesaistot iedzīvotājus, 

māksliniekus un kultūras darbiniekus.  

U8 R1.39. Atjaunot un papildināt 

materiāltehnisko nodrošinājumu 

Pastāvīgi Kultūras un 

sporta pārvalde 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Novada sporta hallei iegādātas pārvietojamās 

tribīnes, papildināti un atjaunoti pamatlīdzekļi. 

Pašvaldības sporta nozares divos projektu 

konkursos kopā tika iesniegti 58 projekti, no tiem  

atbalstīti 56  par summu 17074,79 EUR. 

Realizēts projekts "Skeitparka konstrukciju 
elementu izgatavošana un uzstādīšana Dārza 

ielā1, Dobelē, Dobeles novadā", kura rezultātā  

veikta skeitparka atjaunošana, novada bērniem un 

jauniešiem vecuma posmā no 7 līdz 25 gadiem 

nodrošinātas pilnvērtīgas atpūtas un brīvā laika 

pavadīšanas iespējas. 

U9 R1.40. Uzlabot aktuālās informācijas 

pieejamību un paaugstināt 

iedzīvotāju informētības līmeni par 

pašvaldības un tās iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Uzsākta projekta "Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība Dobeles novadā" realizācija. 

Projekta mērķis - 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 veicinās iedzīvotāju iekļaušanos 

sabiedrības procesos un uzlabos viņu  dzīves 

kvalitāti. 

U9 R1.42. Paaugstināt pašvaldības speciālistu 

kapacitāti un profesionalitāti 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa kopā 

ar novada vadības pārstāvi  devās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Kotku Somijā un Ulmea 

Zviedrijā, lai gūtu papildus zināšanas pilsētvides 

attīstības plānošanā. 

Pašvaldības darbinieki regulāri piedalās 
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semināros par aktualitātēm savas darbības jomā, 

likumdošanā u.c. 

2014.gadā 225 pašvaldības un tās iestāžu 

darbinieki piedalījušies PIUAC rīkotajos kursos.  

U10 R1.43. Veicināt sadarbību starp 

iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem un 

pašvaldību 

Pastāvīgi Administratīvā 

nodaļa, Sociālais 

dienests, 

Kultūras un 

sporta pārvalde, 

PIUAC 

Pašvaldība Jā Pašvaldība 2 reizes gadā izsludina projektu 

konkursus kultūras, sporta, sociālajā un veselības 

nozarē, kuros biedrības un arī fiziskas personas 

tiek aicinātas iesniegt projektu idejas. 

U10 R1.44. Sekmēt iedzīvotāju aktivitātes 

pieaugumu un iesaisti sabiedriskajos 

procesos 

Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldība Jā 2014.gadā pašvaldība atbalstījusi biedrību un 

iedzīvotāju iniciatīvu projektus: 41 - kultūras 

nozarē, 56 - sporta nozarē un 32 - sociāla un 
veselības nozarē. 

U10 R1.45. 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 Jā 2014.gada 1.februārī noslēdzās LAT-LIT 

pārrobežu programmas projekts "Vietējo 

produktu attīstība Vidusbaltijā". Projekta 

ietvaros:  

 sadarbībā ar Latvijas Valsts Augļkopības 

institūta speciālistiem izstrādāta apmācību 

programma „Vietējie produkti no augļiem un 

ogām”, īstenota apmācība (latviešu, lietuviešu 

valodā) klātienē un izveidots apmācības e-

kurss, kas pieejams ikvienam interesentam 

internetā. Apmācība rosināja novada 

iedzīvotājus sākt darboties un atrast jaunas 
iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību pārtikas 

produkcijas ražošanā. 

 sešās Latvijas un Lietuvas pašvaldībās 

Zemgalē un Ziemeļlietuvā tika izveidoti tirgi 

ar jaunu koncepciju — Mājtirgus ar mērķi 

sniegt atbalstu vietējiem mājražotājiem, radot 

jaunas iespējas vietējas izcelsmes preču un 

produktu tirdzniecībai un stimulēt vietējo 

ekonomiku. 
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Stratēģiskais mērķis: Attīstīta uzņēmējdarbības vide 

Uzdevuma 

Nr. 

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Izpildes 

termiņš 

Atbildīgie Finanšu 

avots 

Vai 

veiktas 

darbības 

rīcības 

ietvaros 

jā/nē 

Rezultāts 

U11 R2.1. Veicināt tālākizglītības iespējas 

strādājošajiem 

Pastāvīgi PIUAC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Dobeles PIUAC speciālisti 2014.gadā izstrādāja 

vai pilnveidoja 64 neformālās izglītības 

programmas un 2 pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmas. Jebkuram 

interesentam bez maksas ir pieejama tālmācības 

programma „Vietējie produkti no augļiem un 

ogām” 80 stundu apjomā. 

2014.gadā kopā īstenoti kursi un semināri 1062 

dalībniekiem 57512 cilvēkstundu apjomā. 
Apmācību kursi strādājošiem: 

„Angļu valoda ar priekšzināšanām”, 120 st. 56 cilv. 

„Angļu valoda bez priekšzināšanām”, 120 st. 1 

cilv. 

„Vācu valoda bez priekšzināšanām”, 120 st. 4 cilv. 

„Datorprasmes ar priekšzināšanām”, 120 st. 10 

cilv. 

„Datorprasmes bez priekšzināšanām”, 120 st. 3 

cilv. 

„Grāmatvedības pamati”, 120 st. 14 cilv. 

„Grāmatvedības programma Zalktis”, 20 st. 5 cilv. 

„Praktiskā lietvedība”, 80 st. 6 cilv. 
„Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”, 

6 st. 58 cilv. 

„MS Excel”, 12 st. 12 cilv. 

„Topošo vecāku skola”, 16 st. 40 cilv. 

„Darbā nepieciešamo datorprasmju pilnveide 

programmā MS Excel” novada darbiniekiem, 20 st. 

41 cilv. 
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„Darba aizsardzība”, 40 st. 15 cilv.  

„Bērnu tiesību aizsardzība”, 40 st. 31cilv. 

„Administratīvais process bāriņtiesā”, 8 st. 15 cilv. 

„Grozījumi darba likumā”, 8 st. 39 cilv. 

„Mūsdienīgs un interaktīvs mācību process, 

izmantojot interaktīvās tāfeles programmatūru 

ActivInspire un interaktīvo tāfeli Activboard”, 12 

st. 71 cilv. 

Tālākizglītības apmācību programmās iesaistīti 

apkārtējo novadu iedzīvotāji: Jelgavas pilsēta – 8, 

Jelgavas novads – 11, Auces novads – 7, Tērvetes 
novads – 20, Saldus novads - 12 

U11 R2.2. Organizēt mazo uzņēmēju apmācības 

sava biznesa īstenošanā 

Pastāvīgi PIUAC Pašvaldība Jā Dobeles PIUAC 2014.gadā sniedza konsultācijas, 

informāciju, apmācību 315 uzņēmējiem un 

interesentiem. Tai skaitā 14  jaunajiem uzņēmējiem 

sniegtas konsultācijas par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu, nodokļiem, dibināšanu, finanšu 

piesaistīšanas iespējām. Veiksmīgi turpinās 

sadarbība ar valsts banku „ALTUM”, kura sniedz 

informāciju un valsts finansiālu atbalstu mazajiem 

uzņēmējiem. Rezultātā četri uzņēmēji uzsākuši 

savu saimniecisko darbību.  

Centrs turpina uzsākto sadarbību ar jauniešiem. 57 

jaunieši piedalījās gan E-nedēļas pasākumos, gan 
arī augusta mēnesī piedalījās uzņēmējdarbības 

nometnē Zaļkalnos. 

Dobeles PIUAC ar Lauka Atbalsta dienesta 

finansiālu atbalstu realizēja projektu, kurā tika 

ietvertas 2 tēmas: „Bioloģiskās lauksaimniecības 

produkcijas ražošana” un „Prasības pārtikas 

ražošanai mājas apstākļos”. 44 zemnieki, 

mājražotāji,  piemājas saimniecību īpašnieki 

apguva gan teorētiskās zināšanas, gan piedalījās 

praktiskās nodarbībās zemnieku saimniecībās. 

Noticis seminārs „Mazo ražotāju un amatnieku 
reģistrēšanās un nodokļu maksāšanas iespējas”. 
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Dobeles novada dome ir deleģējusi PIUAC realizēt 

projektu „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu programmā, kura 

vērsta  uz vietējo produktu attīstību un jaunu darba 

vietu radīšanu novadā, reģionā un Latvijā. Šī 

projekta ietvaros 2014.gada janvārī notika 2 dienu 

apmācības Lietuvā par tēmu „Vietējie produkti no 

piena”. Apmācībās piedalījās 10 mājražotāji no 

Dobeles un Zemgales. 

U11 R2.3. Veicināt izglītības satura sasaisti ar 

darba tirgus vajadzībām 

Pastāvīgi PIUAC, 

Izglītības 

pārvalde, BJC, 
DJIVC 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Novada jauniešiem līdz 25 gadu vecumam Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā ir 

pieejamas bezmaksas individuālas konsultācijas pie 
karjeras konsultanta par profesionālās piemērotības 

noteikšanu, var saņemt informāciju par profesijām, 

izglītības ieguves iespējām, saņemt atbalstu 

individuālā karjeras plāna veidošanā. 

U11 R2.4. Atbalstīt vietējo uzņēmēju sadarbību 

un iniciatīvas 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

Pašvaldība Jā  2014.gadā centrs turpināja semināru ciklu 

„Uzņēmēju pēcpusdiena”. Šajos semināros tika 

sniegtas zināšanas par grāmatvedības aktualitātēm, 

nodokļu izmaiņām, vadītāja kā līdera lomu 

uzņēmumā, kā atlasīt darbiniekus. Apmācību jomā 

komersantiem tika piedāvātas dažādas tēmas: 

jaunākās iespējas IT jomā, dažādu IT programmu 

apguve, informatīvi semināri grāmatvežiem, 

mazajiem uzņēmējiem un pašnodarbinātām 
personām. Notikušas tikšanās - diskusijas ar 

mazajiem ražotājiem un sabiedriskās ēdināšanas 

uzņēmējiem par Sniegavīru saietu.  

U11 R2.5. Atbalstīt vietējās ražotāju produkcijas 

popularizēšanu un realizēšanas 

iespējas 

Pastāvīgi PIUAC, Kultūras 

un sporta 

pārvalde 

Pašvaldība Jā  Centrs turpina veicināt vietējo produktu ražošanas 

attīstību novadā. 2014.gadā tika reģistrēti 4 jauni 

mājražotāji un amatnieki. 2014.gada nogalē 

PIUAC uzsāka realizēt jaunu projektu - izveidot 

jaunu mājas lapu mājražotājiem un amatniekiem ar 

mērķi atbalstīt novada mājražotājus un 

mājamatniekus, popularizēt viņu daudzveidīgos 

produktus un pakalpojumus. Mājas lapā ikviens 
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iedzīvotājs var iegūt informāciju par piedāvātajiem 

produktiem un mājamatniecības izstrādājumiem, to 

iegādes iespējām. 

U11 R2.6. Veicināt sociālās uzņēmējdarbības 

attīstību 

Pastāvīgi PIUAC, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, Sociālais 

dienests, NVO 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Nē  

U13 R2.10. Uzlabot tūrisma produktu un 

pakalpojumu pieejamību 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā TIC visu gadu pastāvīgi nodarbināti 2 darbinieki, 

tūrisma sezonā no aprīļa līdz oktobrim - uz 0,5 

slodzi nodarbināts vēl viens darbinieks. Tūrisma 

sezonā TIC apmeklētājiem pieejams 7 dienas 

nedēļā. 
TIC darbinieki piedalījušies TAVA organizētajās 

infodienās un asociācijas “Lauku ceļotājs” 

rīkotajos tūrisma semināros, maksas seminārā 

“Interneta komunikācijas pielietojums tūrisma 

biznesā”. 

Uzlabota TIC materiāli tehniskā bāze – atjaunota 

viena darba stacija un  atjaunota programmatūra. 

U13 R2.11. Veicināt tūrisma pakalpojumu 

kvalitātes celšanos 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā 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. 

TIC organizējis tūrisma informatīvo dienu Bērzē 
Dobeles, Auces un Tērvetes novada uzņēmējiem. 

Tika nodrošināta uzņēmēju piedalīšanās četros 

asociācijas “Lauku ceļotājs” semināros.  

Organizēts gidu un tūrisma uzņēmēju pieredzes 

brauciens uz starptautisko tūrisma izstādi "Balttour 

2014". 

U14 R2.12. Pilnveidot tūrisma informācijas 

sistēmu 

2015 TIC Pašvaldība Jā  Uz 2015.gada sākumu mājas lapā www.dobele.lv 

tūrisma sadaļa ir pieejama 3 valodās: latviešu, 

krievu un angļu. Notiek aktīvs darbs pie tā, lai 

informācija būtu pieejama arī lietuviešu valodā. 

http://www.dobele.lv/
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U14 R2.13. Attīstīt sadarbību tūrismā Pastāvīgi TIC Pašvaldība Jā Turpināta:  

 sadarbība ar Auces un Tērvetes novadiem 

tūrisma mārketingā, izdodot 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 Zemgales plānošanas reģionu par 

Zemgales tūrisma darba grupas uzņemšanu 

muzejā “Pikšas”, darbs pie Zemgales 
plānošanas reģiona Attīstības programmas 

2014. – 2020. gadam tūrisma sadaļas.  

U14 R2.15. Nodrošināt mārketinga pasākumus 

novada tūrisma piedāvājumu 

popularizēšanai 

Pastāvīgi TIC ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Dobeles novada TIC piedalījies tūrisma izstādēs 

– gadatirgos: 

 Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā 

tūrisma izstādē "Vakantebeur 2014" Utrehtā 

(Nīderlande) – janvāris;  

 Zemgales stendā starptautiskajā tūrisma izstādē 

"Balttour 2014" Rīgā – februāris; 

 ar Tērvetes novadu kopējā stendā starptautiskajā 

izstādē "Adventure 2014" Viļņā (Lietuva) – 

februāris; 

 ar Tērvetes novadu kopējā stendā starptautiskajā 

izstādē "Tourest 2014" Tallinā (Igaunija) – 

februāris; 

 Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā 

tūrisma izstādē “Otdih 2014” Minskā 

(Baltkrievija) – aprīlī; 

 pirmajā Latvijas tūrisma informācijas tirgū 

Bauskā. 

Sagatavoti un izdoti sekojoši tūrisma 

informācijas materiāli: 

 sadarbībā ar Zemgales Tūrisma Asociāciju (ZTA) 
un Tūrisma Attīstības Valsts Aģentūru (TAVA) 
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sagatavota karte "Zemgale" (LV, ENG, DE, 

RUS, EST, LT, NL, SE); 

 sadarbībā ar Tērvetes un Auces novadu 

atjaunināta un izdota tūrisma karte "Dobeles, 

Auces un Tērvetes novads" (ENG, RU); 

 sagatavots un izdots Dobeles novada pasākumu 

kalendārs 2014.gadam "Pa saules ceļu Dobelē"; 

 atkārtoti izdots buklets "Aicina Dobeles 

Sniegavīri"; 

 atjaunota un izdota tūrisma brošūra "Saule dzīvo 

Dobelē"; 

 sagatavota un izdota karte "Dobele"; 

 sagatavota un izdota "Dobeles Sniegavīru Avīze"; 

 sagatavots un izdots buklets "Dobeles luterāņu 

baznīca"; 

 sagatavots un izdots buklets "Dobeles 

pilsdrupas". 

Veikti publicitātes un mārketinga pasākumi: 

 paplašināts piedāvātais Dobeles suvenīru klāsts; 

 tūrisma mājas lapas administrēšana latviešu un 

angļu valodā; 

 novada tūrisma datu sagatavošana Latvijas 

oficiālajam tūrisma portālam 

www.visit.latvia.com; 

 regulāri veikta aktuālās informācijas 

sagatavošana ZTA mājas lapai 

www.visitzemgale.lv, Latvijas tūrisma 

informatīvajam portālam www.travelnews. lv, 

Latvijas tūrisma biznesa portālam 

www.turismabizness.lv, ziņu portāliem 

www.delfi.lv, www.apollo.lv, www.zemgale.lv , 

www.la.lv; 

 sniegta informācija laikrakstiem un žurnāliem  

http://www.visit.latvia/
http://www.visitzemgale.lv/
http://www.travelnews/
http://www.turismabizness.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.apollo.lv/
http://www.zemgale.lv/
http://www.la.lv/
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"Zemgale", "Latvijas Avīze", "Praktiskais 

Latvietis", "Ievas Māja",  Balvu reģionālam 

laikrakstam "Vaduguns"; 

 sniegtas intervijas Radio 2, "Radio TEV"; 

 ievietota maksas reklāma žurnālā "Mājas 

Viesis", Pēterburgas tūrisma žurnālā "Priježai – 

ka", portāla "Travelnews" ārzemju ziņu 

vēstkopā, Latvijas Tālruņa Zemgales kartē; 

 regulāra informācijas ievietošana sociālajos 

tīklos “draugiem.lv”, Facebook, Twitter; 

 Francijas blogera vizītes organizēšana. 

 

Stratēģiskais mērķis: Attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas vide 

Uzdevuma 

Nr. 

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Izpildes 

termiņš 

Atbildīgie Finanšu 

avots 

Vai 

veiktas 

darbības 

rīcības 

ietvaros 

jā/nē 

Rezultāts 

U15 R3.3. Uzlabot satiksmes drošību 2020 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa, 

Komunālā 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā Realizēts projekts "Esošo gaismekļu 

nomaiņa uz energoefektīviem LED 

tehnoloģiju gaismekļiem Dobeles 
novadā", kura rezultātā Liepu ielā, 

Atpūtas ielā, Lazdu ielā, Uzvaras ielā 

Dobeles pilsētā,  Apguldes pagasta 

Apguldes ciematā, Jaunbērzes pagasta 

Jaunbērzes ciematā un Krimūnu pagasta 

Ceriņu ciematā nomainīti DRL 

gaismekļi uz 109 LED tehnoloģiju 

gaismekļiem. 

U15 R3.4. Saglabāt pašreizējo pasažieru pārvadāšanas 

modeli 

Pastāvīgi Izglītības 

pārvalde 
Pašvaldība 

Jā  SIA „Dobeles autobusu parks”, kas ir 

Dobeles pašvaldības uzņēmums, 
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nodrošina sabiedriskos pasažieru 

pārvadājumus un veic arī skolēnu 

pārvadājumus novadā. Tādēļ 

nepieciešamības gadījumā skolēnu 

pārvadājumu maršrutu izmaiņas, reisu 

laiku precizēšanas ir iespējams ļoti 

operatīvi veikt pašvaldībā uz vietas. 

Dobeles novada pašvaldības skolēnu 

pārvadājumu modelis, kā ieviest un 

izmantot e-talonus, no SIA „Rīgas 

karte” puses ir ieteikts arī citām 
pašvaldībām. 

Pieredzes apmaiņā ir bijuši Kuldīgas un 

Ogres pašvaldību pārstāvji. Ar novadā 

pastāvošo kārtību iepazīstināta arī 

Zemgales plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta un autoceļu 

attīstības nodaļa. 

U17 R3.14. Pilnveidot lietus ūdens kanalizācijas sistēmas 2020 

Komunālā 

nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas 

nodaļa 

ES 

finansējums, 

Pašvaldība 

Jā  Īstenots LAT-LIT pārrobežu projekts 

"Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas 

apsaimniekošana Lielupes baseina vides 

kvalitātes uzlabošanai". Projekta 

ietvaros veiktas  investīcijas un 

izstrādāti tehniskie projekti lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un 

uzlabošanai. Projekta ietvaros par 

aktuālajiem  jautājumiem  šajā joma 

tika apmācīti  gan pašvaldību 

darbinieki, gan uzņēmēji un zemnieki. 

Pašvaldību pieredze lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu izveidē, 

ekspluatācijā un apsaimniekošanā tika 

apvienota „Kopējās vadlīnijās Lietus 

ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai 

mazām pašvaldībām". Kopējie pētījumi 
„Nokrišņu un sniega ūdeņu 
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raksturojums un to pārmaiņu tendences 

ilggadīgā laika periodā Lielupes baseina 

apgabalā" tika izstrādāti gan Latvijas, 

gan Lietuvas pusē, atbilstoši katras 

valsts valodā.  

U21 R3.28. Uzlabot Dobeles novada pašvaldības 

policijas materiāltehnisko bāzi 

Pastāvīgi Pašvaldības 

policija 

Pašvaldība Jā Iegādātas 4 radiostacijas, jauna 

automašīna pašvaldības policijas 

darbības nodrošināšanai. 

U21 R3.31. Organizēt izglītojošus pasākumus sabiedrībai Pastāvīgi Pašvaldības 

policija 

Pašvaldība Jā Organizēti regulāri pašvaldības mācību 

iestāžu apmeklējumi, lai informētu 

skolu jauniešus par pašvaldības 

policijas darbu. Pirmsskolu iestādēs 

bērniem sniegta informācija par 
satiksmes drošību un bērnu uzvedību uz 

ielas.  

 


