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Ievads 
Dobeles novada Attīstības programma (turpmāk – Attīstības programma) ir vidēja termiņa 

teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un 

rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un 

koordinētas attīstības nolūkos.  

Attīstības programma izstrādāta, ievērojot Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021. – 2045. gadam (turpmāk – IAS) projektu un izvērtējot nacionālā līmeņa, 

Zemgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību (Jelgavas, Tukuma, Saldus 

novada) plānošanas dokumentus (detalizēts apskats pieejams Pašreizējās situācijas 

raksturojuma 4. nodaļā – Globālās un vietējās tendences). 

Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Rīcības plāns, kurā iekļautas plānotās 

darbības Stratēģiskajā daļā izvirzīto uzdevumu īstenošanai. 

 

Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar domes lēmumu1, spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem2, jaunajam Dobeles novadam saistošiem attīstības plānošanas 

dokumentiem3 un balstoties labajā praksē attīstības plānošanā. Ņemti vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) metodiskie ieteikumi 

attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, kā arī dažādu nozaru politikas 

vadlīnijas.  

Rīcības plāns aptver vismaz 3 gadu periodu; tā aktualizēšanu pašvaldība veic ne retāk 

kā riezi gadā, ņemot vērā pašvaldības budžetu kārtējam gadam.  

                                              

1 Dobeles novada domes 2020.gada 24.septembra lēmums Nr.250/12 “Par Dobeles novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

izstrādes uzsākšanu”  

2 Likums "Par pašvaldībām" (09.06.1994.), Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.), Attīstības plānošanas sistēmas likums 

(01.01.2009.), Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" u.c. 

3 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam, Zemgales 

plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. gadam, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2021. - 

2027. gadam, Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030. gadam, Dobeles novada attīstības programma 2014. - 

2020. gadam. Auces novada attīstības programma 2018. – 2025. gadam, Tērvetes novada attīstības programma 2018. – 2024. gadam, 

Zemgales plānošanas reģiona nozaru attīstības programma un Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. - 2020. 
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Dobeles novada Attīstības programmas izstrādē, t.sk. sagatavojot Rīcības 

plānu, nodrošināta sabiedrības iesaiste.  

Izstrādes procesā īstenota Iedzīvotāju aptauja un Uzņēmēju aptauja. 

Iedzīvotāju aptaujā piedalījušies 558 respondenti, uzņēmēju aptaujā 

piedalījies 41 respondents. Aptaujas veiktas laika posmā no līdz 2021. gada 21. februāra 

līdz 31. martam. Rezultāti apkopoti atsevišķā materiālā (skat. Pašreizējās situācijas 

raksturojuma 1. pielikumu - Apvienotā Dobeles novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas 

rezultāti), kas publicēts 2021. gada aprīlī.  

2021. gada aprīlī organizētas attīstības plānošanas dokumentu (t.sk. Attīstības 

programmas) 8 izstrādes darba grupu sanāksmes4, aptverot vairāk kā 180 dalībnieku 

(t.sk. 110 unikālo dalībnieku) līdzdalību, kā arī 9 viedokļu līderu intervijas5 (skat. 

Pašreizējās situācijas raksturojuma 2. pielikumu - Apvienotā Dobeles novada Viedokļu 

līderu interviju kopsavilkums).  

 

Rīcības plāns balstās Stratēģiskās daļas uzstādījumos, nodrošinot ciešu sasaisti ar 

pašvaldības finanšu resursu plānošanu. 

Dokumentu izstrādāja Auces, Dobeles un Tērvetes novada pašvaldības (kas pastāvējušas 

līdz 2021. gada 1. jūlijam) un apvienotā Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar telpiskās 

plānošanas uzņēmumu SIA “Reģionālie projekti”.  

Dobeles novads kā jauna administratīvā teritorija izveidota 2021. gada 1. jūlijā, apvienojot 

Auces, Dobeles un Tērvetes novadu. 

                                              

4 1) 13.04.2021. Apvienotā darba grupa par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 2) 15.04.2021. Darba grupa par uzņēmējdarbības vidi,  3) 

15.04.2021. Darba grupa par  izglītību, sporti, kultūru, 4) 19.04.2021. Darba grupa par sociālajiem pakalpojumiem un veselību, drošību, 

5) 19.04.2021. Darba grupa par infrastruktūru un mobilitāti, 6) 20.04.2021. Darba grupa  par vietējo kopienu, 7) 21.04.2021. Darba grupa 

par labi pārvaldību un 8) 22.04.2021. Darba grupa par vidi un publisko ārtelpu 

5 Kopā veiktas 9 viedokļu līderu intervijas, aptverot pārstāvjus no visiem līdzšinējiem novadiem, kuru profils ir daudzveidīgs – to starpā 

bija gan pašvaldību vadības pārstāvji, gan speciālisti, gan uzņēmēju un biedrību pārstāvji 

Auces, Dobeles 

un Tērvetes 
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Attēls 2: Attīstības programmas izstrādes procesa galvenie sabiedrības līdzdalības iesaistes elementi 

https://dobele.lv/lv/news/apkopoti-iedzivotaju-un-uznemeju-aptaujas-rezultati
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Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi 

Rīcības virziens (RV) Uzdevumi 

VTP1 Moderna, veselīga, aktīva un  saliedēta dzīves telpa 

(SM1 Pilnvērtīga un labklājīga vieta cilvēka dzīvei) 

RV1 Izglītība visos 

vecumos 

U1. Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, 

vispārējo un speciālo izglītību 

U2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu interešu, profesionālās 

ievirzes izglītību 

U3. Attīstīt profesionālo izglītību un mūžizglītības piedāvājumu 

U4. Veicināt darba tirgum atbilstošu izglītības piedāvājumu un 

infrastruktūru 

RV2 Kopiena U5. Veidot iekļaujošu, aktīvu un saliedētu novadu ar kopīgām 

apvienotā novada un individuālām teritoriālo kopienu 

tradīcijām 

U6. Sekmēt nevalstiskā sektora darbību un ilgtspēju 

U7. Attīstīt dažādām iedzīvotāju interešu grupām piemērotu 

vidi 

RV3 Kultūrvide U8. Attīstīt bibliotēku un muzeju darbību  

U9. Attīstīt kultūras pasākumu piedāvājumu un kultūras 

infrastruktūru 

RV4 Sports un aktīvā 

atpūta 

U10. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas 

aktivitātes un tam nepieciešamo infrastruktūru 

U11. Sekmēt augstu sasniegumu sportu 

RV5 Veselības aprūpe 

un veicināšana 

U12. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un iedzīvotāju labbūtību 

U13. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un pieejamību 

RV6 Sociālā aizsardzība 

un pakalpojumi 

U14. Pilnveidot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

nodrošinājumu 

U15. Attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus 

RV7 Drošība U16. Uzlabot sabiedrisko kārtību un tam nepieciešamo 

nodrošinājumu  

U17. Attīstīt visu pušu sadarbību sabiedrības drošības 

uzlabošanā 

RV8 Pārvaldība un 

sadarbība 

U18. Pilnveidot sabiedrības līdzdalības iespējas 

U19. Stiprināt novada pārvaldības modeli, kapacitāti un 

sadarbību iestāžu un struktūrvienību starpā 

U20. Modernizēt publisko pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 

U21. Attīstīt un stiprināt sadarbību ar partneriem vietējā, 

reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā (dažādās 

jomās) 
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Rīcības virziens (RV) Uzdevumi 

VTP2 Dinamiska uzņēmējdarbības vide 

(SM2 – Ekonomiski spēcīgs novads) 

RV9 Uzņēmējdarbības 

attīstība  

U22. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumus 

U23. Attīstīt uzņēmējdarbību sekmējošo infrastruktūru un 

pakalpojumus 

U24. Sekmēt vietējās ekonomikas dažādošanu 

RV10 Nodarbinātības 

attīstība 

U25. Sekmēt darbaspēka piesaisti un attīstību 

U26. Sekmēt jaunu uzņēmumu attīstību 

RV11 Tūrisms U27. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares attīstību 

VTP3 Ilgtspējīgi apsaimniekota teritorija 

(SM3 – Tīra, bioloģiski daudzveidīga un ilgtspējīga vide) 

RV12 Mobilitāte U28. Pilnveidot satiksmes infrastruktūru un drošību 

U29. Attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru 

U30. Attīstīt iekšējo un ārējo sasniedzamību un savienojamību 

RV13 Dzīvojamais fonds U31. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu 

mājokļu būvniecību 

U32. Uzlabot mājokļu apsaimniekošanu, energoefektivitāti un 

iekšpagalmu infrastruktūru  

RV14 Publiskā ārtelpa un 

kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U33. Pilnveidot publiskās ārtelpas kvalitāti un pieejamību 

U34. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma 

infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

U35. Nodrošināt Dobeles un Auces pilsētvides attīstību 

U36. Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu 

RV15 Publiskā 

infrastruktūra, 

klimatnoturība un 

enerģētika 

U37. Modernizēt inženiertehnisko infrastruktūru 

U38. Paaugstināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti 

U39. Pielāgoties klimata pārmaiņām, ieviešot atbilstošus 

risinājumus iespējamo risku novēršanai 

RV16 Īpašumu un vides 

pārvaldība 

U40. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un 

šķirošanu 

U41. Pilnveidot pašvaldības īpašumu pārvaldību 

U42. Nodrošināt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides 

aizsardzību 
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Dobeles novada horizontālās prioritātes, kas attiecināmas uz visiem rīcības virzieniem: 

1) Klimatneitralitāte un klimatnoturība,  

2) Laba pārvaldība (t.sk. sadarbība, komunikācija),  

3) Līdzsvarota teritorijas attīstība,  

4) Inovācija, digitalizācija, uz lietotājiem orientēta domāšana,  

5) Pieejamība,  

6) Ilgtspēja un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,  

7) Vienlīdzīgu iespēju politika,  

8) Covid-19 pandēmijas seku mazināšana,  

9) Sabiedrības līdzdalība,  

10) Drošība,  

11) Datos balstītu lēmumu pieņemšana. 

Skaidrojumu par horizontālajām prioritātēm iespējams atrast Dobeles novada attīstības 

programmas 2021. – 2027. gadam Stratēģiskajā daļā (nodaļa – 3. Vidēja termiņa 

stratēģiskie uzstādījumi). 

Horizontālas prioritātes nepieciešamības gadījumā var kalpot arī kā atsevišķi uzdevumi, 

zem kuriem iespējams noteikt papildu rīcības (tas nav uzskatāms par Attīstības 

programmas stratēģiskās daļas aktualizāciju, bet gan Rīcības plāna aktualizāciju). 

Visi rīcības virzieni un horizontālās prioritātes var tik izmantoti kā tematiskie virzieni 

sabiedrības līdzdalības budžetā (detalizētāk apskatāmi investīciju plānā, pamatojoties uz 

aktuālajām novada attīstības vajadzībām).  

Dobeles novada pašvaldības stratēģija, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, integrēta 

Rīcību plāna dažādos uzdevumos (t.sk.  RV15 Publiskā infrastruktūra, klimatnoturība un 

enerģētika), kā arī klimatneitralitāte un klimatnoturība noteikta kā pašvaldības horizontāla 

prioritāte dažādu aktivitāšu īstenošanā.   



Rīcības plāns (sagatavots uz 12.08.2021.) 

Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

VTP1 MODERNA, VESELĪGA, AKTĪVA UN  SALIEDĒTA DZĪVES TELPA 
RV1 IZGLĪTĪBA VISOS VECUMOS 

U1. Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību 

R1.1.  
Attīstīt kompetencēs 

balstītu izglītību 

Nodrošināta kompetenču pieeja mācību saturā visās izglītības 

iestādēs (t.sk. regulāri organizētas radošās darbnīcas, aktīvi 

izmantotas koprades tehnoloģijas mācību procesā) 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets 

Dobeles novada 

(DN) Izglītības 

pārvalde 

R1.2.  

Pilnveidot izglītības iestāžu 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu 

Visās izglītības iestādēs pieejama mūsdienīga materiāltehniskā bāze 

kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešanai (t.sk. izveidotas 

koprades tehnoloģiju telpas, nodrošināts robotikas aprīkojums, 

mūzikas instrumenti, mākslas piederumi, sporta inventārs  un tml. 

atbilstošs aprīkojums) 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R1.3.  

Modernizēt izglītības 

iestāžu tehnisko 

infrastruktūru un izglītības 

iestāžu ārtelpu 

Visas izglītības iestādes izvietotas mūsdienīgās, izglītības procesu 

veicinošās telpās; izveidotas “zaļās klases” izglītības iestāžu 

teritorijās; izveidoti jauni un renovēti esošie izglītības iestāžu 

ārtelpas objekti (t.sk. bērnu rotaļu laukumi) 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R1.4.  

Veicināt skolēnu ar 

speciālām vajadzībām 

iekļaušanu izglītības 

iestādēs 

Nodrošināts asistenta pakalpojums bērniem (t.sk. 1,5 – 5 gadu 

vecumā) ar īpašām vajadzībām; nodrošināti skolotāju palīgi 

vispārizglītojošās skolās (vismaz sākumskolas posmā 1. – 6. klase); 

paaugstināta izglītības iestāžu kapacitāte (t.sk. profesionālās 

pilnveides pasākumi pedagogiem); izveidota atbalstoša un droša 

vide skolā 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R1.5.  

Pielāgot izglītības iestāžu 

infrastruktūru bērniem ar 

īpašām vajadzībām  

Izglītības iestādēs (t.sk. pirmsskolas izglītības iestādēs) pilnībā 

nodrošināta vides pieejamība skolēniem ar īpašām vajadzībām (t.sk. 

ierīkoti pandusi); pieejams vajadzībām atbilstošs materiāltehniskais 

nodrošinājums 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R1.6.  

Paplašināt dažādu atbalsta 

speciālistu pieejamību 

izglītības iestādēs 

Nodrošināts atbilstošs sociālo pedagogu, logopēdu, psihologu, 

medmāsu u.c. atbalsta speciālistu skaits izglītības iestādēs (t.sk. 

pirmsskolas izglītības iestādēs) 

2025. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R1.7.  

Pilnveidot un koordinēt 

iekļaujošas speciālās 

izglītības procesu vadību 

novada teritorijā 

Apzinātas visu bērnu vajadzības; veikta rūpīga iekļaušanas 

pasākumu plānošana; nodrošināti ieteikumi vecākiem piemērotākās 

izglītības iestādes izvēlei novada teritorijā 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Izglītības 

pārvalde,  

DN Sociālais 

dienests 

R1.8.  
Sekmēt pedagogu 

tālākizglītību 

Īstenoti daudzveidīgi pedagogu tālākizglītības pasākumi (t.sk. 

projektu veidā); visās izglītības iestādēs strādā profesionāli kvalificēti 

pedagogi  

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R1.9.  
Sekmēt jaunu pedagogu 

piesaisti  

Ieviest motivācijas programmu jaunajiem pedagogiem, nodrošinot 

dzīvesvietu vai citus atbalsta pasākumus; pieaudzis jaunu pedagogu 

skaits izglītības iestādēs 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R1.10.  

Pilnveidot vides izglītības 

pieejamību un kvalitāti 

visās izglītības iestādēs 

Sekmēta “zaļā domāšana” skolēnu vidū; ilgtermiņā uzlabotas 

sabiedrības rūpes par vidi 
2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

U2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu interešu, profesionālās ievirzes izglītību 

R2.1.  

Nodrošināt vienotu un 

aktuālu informāciju par 

interešu izglītības iespējām 

novada teritorijā 

Apkopota un regulāri aktualizēta informācija par izglītības iestāžu 

darbību, aktualitātēm, specialistu, pulciņu pieejamību pašvaldības 

mājaslapā un Izglītības pārvaldes mājas lapā 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R2.2.  

Paplašināt bezmaksas 

interešu izglītības 

pieejamību pirmsskolas 

vecuma bērniem 

Veikts izvērtējums par esošo piedāvājumu un resursiem, sagatavoti 

priekšlikumi pirmsskolas interešu izglītības pieejamības un kvalitātes 

paplašināšanai 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R2.3.  

Paplašināt interešu 

izglītības iespējas 

jauniešiem 

Veikta jauniešu vajadzību izpēte un aktualizēts interešu izglītības 

piedāvājums, t.sk. dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmās (STEM); 

paplašināta tehniskās jaunrades pulciņu pieejamība visa novada 

teritorijā 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R2.4.  

Attīstīt profesionālās 

ievirzes izglītības 

pakalpojumus 

Saglabāts esošais profesionālās ievirzes izglītības tīkls; nodrošināta 

daudzveidīga izglītība; uzlabota izglītojamo kompetence un sekmēti 

sasniegumi; realizēti inovatīvi projekti 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R2.5.  

Pilnveidot profesionālās 

ievirzes izglītībai 

nepieciešamo infrastruktūru 

un materiāltehnisko bāzi 

Nodrošināta moderna un pieejama izglītības vide visās profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs; nodrošināta mūzikas instrumentu 

pieejamība; pilnveidots mākslas mācību aprīkojums; uzlabots sporta 

treniņu aprīkojums  

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

U3. Attīstīt profesionālo izglītību un mūžizglītības piedāvājumu 

R3.1.  
Pilnveidot mūžizglītības 

programmu piedāvājumu 

Regulāri izvērtētas esošās izglītības programmas un pilnveidota to 

aktualitāte (sadarbībā ar uzņēmējiem); pieejams daudzveidīgs 

profesionālās pilnveides pasākumu klāsts (semināri, kursi un tml.) 

strādājošajiem konkurētspējas uzlabošanai (atbilstoši darba tirgus 

vajadzībām); paplašinātas tālmācības iespējas; tālākizglītības mācību 

programmās iesaistīti apkārtējo novadu iedzīvotāji  

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi 

DN Pieaugušo 

izglītības un 

uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs 

(PIUAC) 

R3.2.  

Paplašināt mūžizglītības 

aktivitāšu piedāvājumu un 

veikt koordinēšanu visa 

novada teritorijā 

Regulāri veikts izvērtējums par pieaugušo interešu izglītības vēlmēm 

un vajadzībām;  īstenotas daudzveidīgas mūžizglītības aktivitātes 

atbilstoši pieprasījumam; nodrošinātā mūžizglītības aktivitāšu 

pieejamība visa novada teritorijā; nodrošināta regulāra un aktuāla 

informācija par mūžizglītības iespējām (t.sk. pagastos) 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 
PIUAC 

R3.3.  

Nodrošināt mūžizglītības 

iespējas personām ar 

invaliditāti 

Dažādots mūžizglītības piedāvājums (atbilstoši mērķauditorijas 

pieprasījumam un tendencēm) 
2025. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

PIUAC 

R3.4.  

Sekmēt globāli aktuālo 

tēmu iekļaušanu 

mūžizglītības klāstā 

Īstenoti dažādi neformālās izglītības pasākumi (semināri, 

meistarklases u.c.) par aktuālām, izglītojošām tēmām (t.sk. aprites 

ekonomiku, vides izglītību, medijpratību u.c.) 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

PIUAC 

R3.5.  

Attīstīt neformālās izglītības 

programmas sadarbībā ar 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēm 

Nodrošinātas iespējas pieaugušajiem bez vecuma ierobežojuma 

mācīties novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs; rīkoti 

mākslas plenēri, sporta nodarbības pieaugušajiem 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

PIUAC, DN 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes 

R3.6.  

Nodrošināt bērnu 

vajadzībām piemērota 

transporta pakalpojuma 

pieejamību profesionālas 

ievirzes izglītības 

saņemšanai 

Izveidots skolēnu pārvadājumu transporta pakalpojumu tīkls 

profesionālās ievirzes izglītības pieejamības nodrošināšanai, lai 

ikvienam novada bērnam būtu iespēja apmeklēt mūzikas, mākslas 

un sporta skolas  

2024. 
Pašvaldības 

budžets 

DN Izglītības 

pārvalde, DN 

pašvaldības 

administrācija 

U4. Veicināt darba tirgum atbilstošu izglītības piedāvājumu un infrastruktūru 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R4.1.  

Paplašināt karjeras izvēli 

veicinošas aktivitātes 

vispārējās izglītības iestādēs 

Nodrošinātas karjeras ievirzes konsultācijas un semināri jauniešiem 

(pēc iespējas agrākā vecumā, sākot no 5.klases); veicināta izpratne 

bērnos par darba tirgu, profesijām un to  izvēles iespējām, palīdzot 

izdarīt pārdomātas nākotnes profesijas izvēles; ieviesta integrēta 

karjeras izglītība audzināšanas darbā, vispārizglītojošos mācību 

priekšmetos, interešu izglītībā  

2025. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

R4.2.  
Atbalstīt skolēnu mācību 

uzņēmumu darbību 
Ikgadēji organizētas skolēnu mācību uzņēmumu aktivitātes Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes, PIUAC 

R4.3.  

Attīstīt pētniecības un 

zinātnes programmas 

vispārējās un 

profesionālajās izglītības 

iestādēs 

Paplašināta zinātniskā pētniecība izglītības iestādēs sadarbībā ar 

Dārzkopības institūtu un LLU mācību un pētījumu saimniecību 

“Vecauce”; attīstīta sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm un 

zinātniekiem 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes, 

R4.4.  
Veicināt jauniešu 

integrāciju darba tirgū 

Īstenotas bezmaksas neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem visa 

novada teritorijā; organizētas jauniešu vizītes uz uzņēmumiem; 

jaunieši, kuri nemācās un nestrādā, iesaistīti profesionālās un 

neformālās izglītības programmās, uzlabota jauniešu izpratne par 

uzņēmējdarbību; veicināta jauniešu nodarbinātība un prakses vietas 

vasaras periodā; veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, nodrošinātas 

praktiskās apmācības un prakses vietas darba devēju uzņēmumos 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

PIUAC, DN 

Izglītības pārvalde 

R4.5.  

Ieviest stipendiju 

programmu jaunajiem 

speciālistiem 

Izveidota Dobeles novada jauno speciālistu stipendiju programma 

novada izglītības iestāžu absolventiem; ilgtermiņā sekmēta jauno 

speciālistu piesaiste Dobeles novadā (dažādās profesijās) 

2024. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R4.6.  

Pilnveidot mācību iespējas 

sociālā riska grupām un 

sekmēt to iesaisti 

uzņēmējdarbības uzsākšanā 

Īstenotas mācību programmas dažādām sociālā riska grupām; 

pilnveidota sadarbība starp NVO, izglītības atbalsta iestādēm sociālā 

riska grupu uzņēmējprasmju attīstībā; samazināta priekšlaicīga 

mācību pārtraukšana 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests, PIUAC, 

DN Izglītības 

pārvalde 

R4.7.  
Attīstīt iedzīvotāju digitālās 

prasmes 

Organizētas praktiskas interešu nodarbības digitālo prasmju 

pilnveidē 
2025. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

PIUAC 

R4.8.  
Attīstīt amatniecības 

prasmju apgūšanas iespējas 

Izveidota amatniecības prasmju apgūšanas atbalsta sistēma visa 

novada teritorijā 
2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Kultūras 

pārvalde, PIUAC 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

RV2 KOPIENA 

U5. Veidot iekļaujošu, aktīvu un saliedētu novadu ar kopīgām apvienotā novada un individuālām teritoriālo 

kopienu tradīcijām 

R5.1.  
Atbalstīt pilsoniskās 

sabiedrības līdzdalību 

Organizēti tematiski pasākumi un citas aktivitātes ar mērķi sekmēt 

sabiedrības līdzdalību novada dažādu jomu un vietu attīstībā; 

paaugstināta iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R5.2.  
Organizēt tradicionālos 

svētku pasākumus 

Turpināta līdzšinējo svētku pasākumu organizēšana gan Dobeles un 

Auces pilsētā, gan pagastos 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Kultūras 

pārvalde,  DN 

Sporta pārvalde, 

DN pašvaldības 

administrācija 

R5.3.  

Uzlabot materiāltehnisko 

bāzi kopienu aktivitātēm 

visos pagastos  

Pilnveidots tehniskais nodrošinājums pagastu centros kopienu 

pasākumu rīkošanai t.sk. video sanāksmju un tiešsaistes pasākumu 

organizēšanai  

2024. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija  

R5.4.  

Organizēt novada 

iedzīvotāju saliedēšanas 

aktivitātes 

Īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi un citas aktivitātes (t.sk. 

attālinātā formātā); sekmēta iedzīvotāju savstarpējā integrācija 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R5.5.  
Veicināt Viedo ciemu 

izveidi  

Sekmēta vietējas nozīmes attīstības centru un kopienu centru 

kļūšana par viedajiem ciemiem; īstenots izglītojošs darbs par Viedo 

ciemu saimniekošanas principiem un ieguvumiem 

2025. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija  

R5.6.  

Pašvaldības mājaslapā 

izveidota atsevišķa sadaļa 

pilsētu un pagastu 

aktivitātēm 

Iedzīvotāji var iepazīties ar katrai pilsētai, pagastam un ciemam 

aktuālo informāciju un pieejamajiem pakalpojumiem, aktivitātēm 
2022. 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R5.7.  

Sekmēt dažādu paaudžu 

saliedētību un savstarpējo 

sadarbību 

Organizētas dažādu paaudžu (senioru, jauniešu, bērnu) praktiskās 

koprades darbnīcas sadarbības un prasmju pilnveidei; jaunieši 

iesaistīti brīvprātīgā atbalsta sniegšanā senioriem; organizēti labās 

prakses - pieredzes apmaiņas  pasākumi dažādās vietās novadā 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

Dobeles Jaunatnes 

iniciatīvu un 

veselības centrs 

(DJIVC), DN 

Sociālais dienests, 

PIUAC 

U6. Sekmēt nevalstiskā sektora darbību un ilgtspēju 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R6.1.  

Izveidot atbalsta 

mehānismu nevalstiskā 

sektora organizācijām 

(NVO) 

Izveidotas telpas Dobeles novada nevalstisko organizāciju (NVO) 

vajadzībām, sekmējot NVO savstarpējo sadarbību; īstenoti NVO 

projektu konkursi līdzfinansējuma saņemšanai novada iedzīvotāju 

iniciatīvu īstenošanai; nodrošināti caurskatāmi un vienlīdzīgi kritēriji 

NVO projektu konkursa vērtēšanā; sniegts konsultatīvs atbalsts NVO 

par dažādiem jautājumiem (t.sk. projektu sagatavošanu, biedrību 

reģistrēšanas iespējām un tml.); izveidota pašvaldības NVO 

konsultatīvā padome 

2024. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R6.2.  

Nodrošināt NVO aktuālas 

informācijas pieejamību  

vienuviet 

Pašvaldības mājaslapā izveidota sadaļa, kur apkopota informācija 

par NVO atbalsta iespējām un aktīvajām NVO novada teritorijā  
2024. 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R6.3.  

Īstenot pašvaldības un NVO 

sadarbības projektu izstrādi 

un īstenošanu 

Īstenoti sadarbības projekti dažādās jomās starp pašvaldību un NVO 2027. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R6.4.  
Popularizēt brīvprātīgo 

darbu 

Apkopotas un regulāri aktualizētas iespējas iesaistīties brīvprātīgās 

aktivitātēs; informēti iedzīvotāji dažādos komunikācijas kanālos un 

veidos par brīvprātīgā darba iespējām, ieguvumiem dažādās vecuma 

grupās; apzinātas NVO, kuras ir ieinteresētas brīvprātīgo iesaistē 

dažādās aktivitātēs; paaugstināts brīvprātīgā darba veicēju īpatsvars; 

iniciēta brīvprātīgā darba koordinēta pieeja; izstrādāts vienots 

pašvaldības nolikums brīvprātīgā darba organizēšanai; sniegts 

atbalsts jauniešu brīvprātīgam darbam; sniegts atbalsts mazpulku, 

skautu, gaidu, jaunsargu u.c. jauniešu organizācijām, kuras darbojas 

novada teritorijā 

2025. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DJIVC 

R6.5.  
Organizēt novada NVO 

forumu  

Vienu reizi gadā organizēts NVO forums – sekmēta visu pušu 

sadarbība, paaugstināta NVO un brīvprātīgo motivācija, radītas 

jaunas idejas NVO sektora attīstībai novadā; apzināti un popularizēti 

labās prakses piemēri 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

U7. Attīstīt dažādām iedzīvotāju interešu grupām piemērotu vidi 

R7.1.  
Pilnveidot atbalsta 

mehānismus ģimenēm 

Nodrošināts atbalsts jaunajiem vecākiem, t.sk. dažādas izglītojošas 

un socializējošas aktivitātes jaunajiem vecākiem; nodrošināts bērna 

piedzimšanas pabalsts, pieejamas iespējas pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu pieskatīšanai no mācībām brīvajā laikā u.c. veida 

atbalsts topošajām un esošajām ģimenēm ar bērniem 

2027. 
Pašvaldības 

budžets 

DN Sociālais 

dienests, DN 

pašvaldības 

administrācija 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R7.2.  

Pilnveidot bērniem un 

jauniešiem piemērotu 

atpūtas infrastruktūru 

Rekonstruēti esošie un izveidoti papildu bērnu rotaļu laukumi visos 

novada attīstības centros; pielāgota esošā infrastruktūra gan 

pilsētvidē, gan pagastos jauniešu mērķgrupas interesēm   

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

DJIVC 

R7.3.  

Sekmēt jauniešu ar īpašām 

vajadzībām integrāciju 

sabiedrībā 

Jaunieši ar īpašām vajadzībām biežāk un plašāk iesaistīti dažādās 

novada izglītības, kultūras, sporta u.c. aktivitātēs 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests, DJIVC 

R7.4.  

Izveidot novadu aptverošu 

un sistemātisku pieeju 

darbā ar jauniešiem 

Izstrādāta novada jaunatnes politikas stratēģija; koordinēta jauniešu 

aktivitāšu norise novada teritorijā (t.sk. dažādu izglītības iestāžu, 

apdzīvotu vietu jauniešu sadraudzības, tematiskie pasākumi); 

jaunieši no dažādām novada vietām iesaistīti dažādos lēmumu 

pieņemšanas procesos novadā; nodrošināta jaunatnes darbinieku 

pieejamība (t.sk. attīstīts mobilais darbs ar jauniešiem), norit 

koordinēta un aktīva darbība visās novada teritorijās (gan abās 

pilsētās, gan pagastos); izveidota un regulāri aktualizēta sociālo tīklu 

platforma novada jauniešu auditorijai; sekmētas jauniešu iniciatīvas 

(t.sk. atbalsts jauniešu iniciatīvu grupām pagastos) 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DJIVC, DN 

pašvaldības 

administrācija 

R7.5.  

Izveidot novadu aptverošu 

un sistemātisku pieeju 

darbā ar senioru interešu 

grupām 

Pilnveidoti senioru biedrību atbalsta mehānismi (t.sk. nodrošināta 

telpu pieejamība aktivitāšu īstenošanai); regulāri organizēti 

tematiskie pasākumi ar senioru līdzdarbības iespējām visās novada 

teritorijās; informācijas pieejamības nodrošināšana senioru 

mērķauditorijai par pieejamajiem pasākumiem; regulāra kopīgu 

aktivitāšu rīkošana (t.sk. senioru dienas, senioru vaļasprieku tirdziņi) 

2027. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija, DN 

Sociālais dienests 

RV3 KULTŪRVIDE 

U8. Attīstīt bibliotēku un muzeju darbību  

R8.1.  
Attīstīt bibliotēku 

pakalpojumus 

Pilnveidots bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsts; nodrošināta 

kvalitatīvas informācijas resursu pieejamība; attīstītas dažādas 

izglītojošas programmas; īstenotas novadpētniecības aktivitātes un 

nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana; sekmēta bibliotēku kā kopienu centru attīstība 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

bibliotēkas 

R8.2.  
Paaugstināt bibliotēku 

kapacitāti 

Modernizēta infrastruktūra un pilnveidota bibliotēku 

materiāltehniskā bāze; organizētas regulāras bibliotēku darbinieku 

profesionālās pilnveides aktivitātes 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

bibliotēkas 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R8.3.  
Pilnveidot muzeju 

infrastruktūru  

Veikta muzeju infrastruktūras uzlabošana, ekspozīciju pilnveidošana 

un paplašināšana,; pieaudzis muzeja apmeklētāju skaits 
2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

muzeji 

R8.4.  

Attīstīt muzejpedagoģiskās 

programmas izglītojošā 

darbā 

Palielināts izglītojamo skaits, kas piedalās izglītojošās programmās 

novada muzejos 
2027. 

Pašvaldības 

budžets 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

muzeji 

U9. Attīstīt kultūras pasākumu piedāvājumu un kultūras infrastruktūru 

R9.1.  

Veidot un attīstīt kultūras 

pakalpojumu un pasākumu 

piedāvājumu 

Organizēti kultūras pasākumi ar plašu atpazīstamību; regulāri 

organizēti amatiermākslas, profesionālās mākslas un kultūras 

pasākumi; īstenotas daudzveidīgas kultūras norises, t.sk. 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

R9.2.  
Attīstīt un papildināt 

kultūras infrastruktūru 

Pilnveidota esošā kultūras infrastruktūra (t.sk. brīvdabas estrādes); 

pilnveidota kultūras iestāžu pieejamība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

R9.3.  
Paaugstināt kultūras iestāžu 

kapacitāti 

Nodrošināta kultūras darbinieku profesionālā attīstība (t.sk. 

medijpratībā, IKT u.c.); uzlabots kultūras iestāžu materiāltehniskais 

nodrošinājums (t.sk. aprīkojums, IKT risinājumu ieviešana u.c.) 

2025. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

R9.4.  

Attīstīt un popularizēt 

tradicionālās kultūras un 

tautas tradīcijās balstītus 

pasākumus 

Regulāri organizēti tradicionālie kultūras un sporta pasākumi, 

cildinot un saglabājot tradīcijas (t.sk. abās pilsētās un visos pagastos) 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

R9.5.  

Izveidot vienotu atbalsta 

sistēmu amatierkolektīvu 

darbības attīstībai 

Izstrādāta vienota finansēšanas sistēma novada amatierkolektīvu 

darbības nodrošināšanai; ieviesta motivācijas sistēma 

amatierkolektīvu vadītājiem, sekmējot amatierkolektīvu darbību 

pagastos 

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

RV4 SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA 

U10. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes un tam nepieciešamo infrastruktūru 

R10.1.  

Pilnveidot esošo sporta un 

atpūtas infrastruktūru un 

tās pieejamību 

Modernizēti un apsaimniekoti sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi 

u.c. sporta infrastruktūra; nodrošināta sporta zāļu pieejamība 

pagastos ziemas sezonā. 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R10.2.  
Izveidot jaunus sporta 

infrastruktūras objektus 

Izveidoti daudzfunkcionāli atpūtas laukumi, kas pieejami dažādās 

vietās novada teritorijā); paaugstināts labiekārtotu peldvietu skaits 

novada teritorijā; izveidota slidotava ziemas sezonā; izveidota 

pamptreka (pump-track) velotrase Dobelē, izveidota skrituļošanas 

un skeitborda rampa Tērvetes pagastā 

2025. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

R10.3.  

Pilnveidot sporta 

infrastruktūras pieejamību 

personām ar invaliditāti un 

senioriem 

Personām ar invaliditāti un senioriem pielāgota Dobeles peldbaseina 

infrastruktūra (vides pieejamības uzlabošana t.sk. pacēlāja 

ierīkošana, ieejas pārveide); uzlabota vides pieejamība sporta 

infrastruktūrai novadā  

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

Dobeles 

1.vidusskola 

R10.4.  

Sekmēt tautas sporta 

attīstību visa novada 

teritorijā 

Regulāri organizēti sporta pasākumi (t.sk. sacensības) dažādās vietās 

novadā, dažādos sporta veidos;  
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

U11. Sekmēt augstu sasniegumu sportu 

R11.1.  

Izveidot profesionālās 

ievirzes izglītības grupas 

novada teritorijā 

Paplašināta Dobeles Sporta skolas darbība, nodrošinot treniņu 

nodarbības tuvāk audzēkņu dzīvesvietai Aucē un Tērvetē 
2023. 

Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, Dobeles 

Sporta skola 

R11.2.  

Atbalstīt sporta 

organizācijas un 

individuālos sportistus 

Pilnveidota atbalsta sistēma sporta organizāciju atbalstam 

(biedrībām, sporta federācijām, individuāliem sportistiem), t.sk. 

atbalsts treniņu iespējām un dalībai nacionāla un starptautiska 

mēroga sacensībās 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

R11.3.  
Sekmēt sporta pasākumu 

organizēšanu  

Organizētas vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa sacensības un 

sporta norises, izmantojot Dobeles novada sporta infrastruktūru 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

RV5 VESELĪBAS APRŪPE UN VEICINĀŠANA 

U12. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un iedzīvotāju labbūtību 

R12.1.  

Atbalstīt iedzīvotāju un 

nevalstisko organizāciju 

iniciatīvas veselīga 

dzīvesveida veicināšanā 

Izveidota atbalsta sistēma dažādām iedzīvotāju grupām (mazo 

projektu konkurss) veselības veicināšanas un tautas sporta atbalstam 
2023. 

Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R12.2.  
Ieviest sabiedrības veselības 

speciālista vietu pašvaldībā 

Nodrošināta sabiedrības veselības speciālista darbība, kura 

uzdevums ir koordinēt veselības veicināšanas aktivitātes visā novadā 

(t.sk. īstenoti projekti, nodrošināta sadarbība ar veselības aprūpes 

iestādēm, veikts sabiedrības veselības monitorings) 

2022. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R12.3.  

Īstenot daudzveidīgas 

veselības veicināšanas 

aktivitātes 

Regulāri īstenoti gan izglītojoši, gan praktiski veselības veicināšanas 

pasākumi visa novada teritorijā; pilnveidota materiāltehniskā bāze 

aktivitāšu nodrošināšanai; nodrošināta sadarbība ar sporta un 

veselības aprūpes iestādēm (gan vietējā, gan reģionā, gan nacionālā 

mērogā) 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

DJIVC 

U13. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un pieejamību 

R13.1.  
Attīstīt agrīnās intervences 

pakalpojumu pieejamību 

Nodrošināta agrīnas intervences pakalpojumu pieejamība vecākiem 

ar bērniem, kuriem ir attīstības, uzvedības vai psihiskie traucējumi; 

uzlabota starpinstitūciju sadarbība agrīnās intervences jomā 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests, DN 

pašvaldības 

administrācija 

R13.2.  

Saglabāt un attīstīt sniegto 

veselības aprūpes 

pakalpojumu klāstu 

Saglabāti un attīstīti SIA Dobeles un apkārtnes slimnīcas 

pakalpojumi līdzšinējā apjomā - ambulatorā daļa, stacionārā daļa, 

diagnosticēšanas pakalpojumi; saglabāti un attīstīti SIA Auces 

slimnīca un SIA Bēnes doktorāts sniegtie primārie veselības aprūpes 

pakalpojumi  

2027. 
Valsts budžets, 

ES fondi, citi 
Kapitālsabiedrības 

R13.3.  
Attīstīt un modernizēt 

ģimenes ārstu prakšu vietas 
Īstenoti projekti veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā;  2027. 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R13.4.  

Piesaistīt jaunos speciālistus 

veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanā 

Īstenota atbalsta programmu jauno veselības aprūpes speciālistu 

piesaistei Dobeles novadā; pilnveidota sadarbība ar Nacionālo 

veselības dienestu un izglītības iestādēm 

Pastāvīgi 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

Kapitālsabiedrības 

R13.5.  

Saglabāt un attīstīt 

medicīniskās un sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus 

Nodrošināta kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība 

Rehabilitācijas centrā “Tērvete” un Dobeles un apkārtnes slimnīcā; 

pilnveidotas īslaicīgas aprūpes iespējas personām atveseļošanās 

periodā; veikta esošo iestāžu ēku modernizācija; pilnveidoti mobilie 

veselības aprūpes pakalpojumi 

2027. 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

Kapitālsabiedrības 

R13.6.  
Attīstīt paliatīvās aprūpes 

pieejamību novadā 

Nodrošināta kvalitatīva paliatīvā aprūpe stacionārā vai ambulatori 

tiem, kam ir nepieciešamība  
Pastāvīgi 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets, citi 

Kapitālsabiedrības,  

RV6 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN PAKALPOJUMI 

U14. Pilnveidot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošinājumu 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R14.1.  

Veikt iedzīvotāju vajadzību 

izpēti un aktualizēšanu 

sociālo pakalpojumu 

attīstīšanā 

Īstenota iedzīvotāju aptauja, diskusijas, pārrunas, kā arī tikšanās ar 

sociālā jomā iesaistītajām NVO (veikta mērķgrupu vajadzību izpēte); 

sagatavots iedzīvotāju vajadzībās balstīts sociālo pakalpojumu 

attīstības plāns; izveidota sociālās jomas konsultatīvā padome 

(ietverot NVO, sociālo uzņēmumu pārstāvjus); pilnveidots 

mehānisms savlaicīgai un vajadzībās balstītai sociālajai palīdzībai un 

pakalpojumiem;  

2022. 
Pašvaldības 

budžets 

DN Sociālais 

dienests 

R14.2.  

Nodrošināt transportu pēc 

pieprasījuma sociālo un citu 

pakalpojumu saņemšanai 

Nodrošināts transports "pēc pieprasījuma" vai specializētais 

transports sociālo vai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai 

noteiktām personu grupām no dzīvesvietas uz pakalpojuma 

saņemšanas vietu  

Pastāvīgi 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets, citi 

DN Sociālais 

dienests 

R14.3.  

Pilnveidot sadarbību 

iestāžu starpā preventīvajā 

darbā 

Uzlabojusies savstarpējā iestāžu sadarbība; īstenoti regulāri kopīgi 

prevencijas darbi ar sociālā riska grupām 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets 

DN Sociālais 

dienests, DN 

bāriņtiesa, DN 

Izglītības pārvalde, 

DN pašvaldības 

policija 

R14.4.  
Attīstīt sociālo īres namu 

pieejamību 

Nodrošināti sociālie īres dzīvokļi personām, kurām nepieciešama 

šāda sociālā palīdzība; pieejami sociālie dzīvokļi ģimenēm, kas 

nonākušas krīzes situācijās; izvērtētas iespējas ierīkot sociālos 

dzīvokļus bijušajās izglītības iestādēs 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests 

R14.5.  

Attīstīt pieejamo atbalstu 

audžuģimenēm un 

aizbildņiem 

Nodrošinātas regulāras audžuģimeņu un aizbildņu izglītošanās 

iespējas; nodrošināts psiholoģisks atbalsts audžuģimenēm un 

aizbildņiem; samazināts to bērnu skaits, kas nonākt atpakaļ aprūpes 

iestādē 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN Sociālais 

dienests, DN 

bāriņtiesa 

R14.6.  

Likvidēt ilgstošās sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas 

bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem 

bērniem 

Izvērtētas iespējas likvidēt sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas; nodrošināta alternatīvu sociālo 

pakalpojumu pieejamība; palielināts audžuģimeņu skaits; attīstīti 

rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar uzvedības problēmām 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests, DN 

bāriņtiesa 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R14.7.  

Paaugstināt sociālā 

dienesta un sociālo iestāžu 

kapacitāti 

Palielināts sociālā darba speciālistu skaits (pieejami dienesta dzīvokļi, 

stipendijas un tml.); pilnveidota darba vide sociālā jomā un 

bāriņtiesā strādājošajiem; paaugstinātas mobilitātes iespējas 

pakalpojumu sniegšanā (nodrošināts transports pakalpojumu 

sniedzējiem, t.sk. specializētais transports); attīstīta IKT izmantošana 

sociālā dienesta un bāriņtiesas darbā; izveidota digitālā karte sociālo 

pakalpojumu saņemšanā; modernizētas sociālā dienesta telpas un 

materiāltehniskais nodrošinājums pakalpojumu sniegšanā; pieejams 

konsultatīvais atbalsts sociālās jomas darbiniekiem 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests, DN 

bāriņtiesa 

R14.8.  

Uzlabot informācijas 

pieejamību par sociālajiem 

pakalpojumiem un 

palīdzību 

Nodrošināta vienota, lietotājam ērta platforma (mājaslapā), kur 

pieejama aktuāla informācija par visiem pieejamajiem sociālās 

palīdzības un pakalpojumu veidiem 

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN Sociālais 

dienests 

U15. Attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus 

R15.1.  

Attīstīt ģimenes asistenta - 

pieskatīšanas pakalpojumu 

vecākiem, kuru ģimenē aug 

bērns ar īpašām vajadzībām 

Pašvaldības līdzfinansējums ģimenes asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem 

traucējumiem – ieviests atelpas brīža pakalpojums (t.sk. izglītības 

iestāžu brīvlaikos) 

2024. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests 

R15.2.  

Attīstīt atbalsta 

pakalpojumus personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem (GRT) un 

funkcionāliem 

traucējumiem (FT) 

Nodrošināts psiholoģisks atbalsts personām ar GRT un to 

aizgādņiem; organizētas atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina 

bērnus ar invaliditāti; paplašināts pakalpojumu klāsts bērniem ar 

īpašām vajadzībām un bērniem ar uzvedības traucējumiem; ieviests 

atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kurās ir pieaugušais ar GRT un 

FT; izveidoti uz personu vajadzībām balstīti sociālie pakalpojumi 

personas dzīvesvietā (piemēram, drošības poga u.c.) 

2025. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests 

R15.3.  
Izveidot sociālo gultu 

pakalpojumu 

Pieejams īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām 
2025. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R15.4.  

Attīstīt dienas centru 

darbību visa novada 

teritorijā 

Pieejamas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (t.sk. 

darbnīcas, interešu pulciņi senioriem, personām ar invaliditāti, 

bērniem pēc skolas); īstenota informatīva kampaņa senioriem par 

brīvā laika pavadīšanas iespējām; attīstīti specializēti pakalpojumi 

senioriem (ģimeniskai videi pietuvināti); pieejams dienas aprūpes 

centra pakalpojums personām ar demenci; nodrošināta dienas 

centru darbība pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai (t.sk. Aucē, 

Dobelē, Tērvetē) 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests 

R15.5.  
Attīstīt pusceļa mājas 

pakalpojumus  

Nodrošināta pusceļa mājas pieejamība jauniešiem pēc 

ārpusģimenes aprūpes; nodrošināta pusceļa māja personām pēc 

ieslodzījuma, atkarīgām personām ar invaliditāti u.c. 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests 

R15.6.  

Veikt izvērtējumu par 

nepieciešamību paplašināt 

pansionātus 

Veikts izvērtējumu par aktuālo pieprasījumu un nākotnes prognozi;  

nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojums personām, kuras vecuma dēļ nespēj sevi aprūpēt un 

nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu mājas aprūpi  

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests 

R15.7.  
Izveidot nakts patversmes 

pakalpojumu 

Nodrošinātas nakts patversmes pakalpojuma pieejamība personām, 

kurām nepieciešama šāda sociālā palīdzība (vismaz līdz 10 vietām) 
2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN Sociālais 

dienests 

R15.8.  

Attīstīt psihologa un 

mentora pakalpojumu 

pieejamību ģimenēm ar 

bērniem 

Nodrošināts bezmaksas psihologa pakalpojums ģimenēm ar 

bērniem; pieejams sociālais mentors (atbalsta persona) personām ar 

invaliditāti, piemēram, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās u.c. 

gadījumos pēc vajadzības 

2024. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, citi 

DN Sociālais 

dienests 

RV7 DROŠĪBA 

U16. Uzlabot sabiedrisko kārtību un tam nepieciešamo nodrošinājumu 

R16.1.  

Nodrošināt pašvaldības 

policijas pieejamību novada 

teritorijā 24/7 

Nodrošināta publisko vietu uzraudzība un kontrole (t.sk. jauniešu 

pulcēšanās vietu, rotaļu laukumu u.c. publiskās ārtelpas 

infrastruktūras uzraudzība); nodrošināta pašvaldības policijas 

operatīva pieejamība novadā 24/7 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

policija 

R16.2.  
Attīstīt videonovērošanas 

sistēmu novada teritorijā 

Veikta esošo videonovērošanas sistēmu savstarpējā savienošana, 

sistēmas pilnveide un nodrošināts pastāvīgs drošības monitorings 
2024. 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

policija 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R16.3.  
Paaugstināt pašvaldības 

policijas kapacitāti 

Izveidota un īstenota pašvaldības policijas izglītības un attīstības 

programma (policistu apmācības); paaugstināts policijas darba 

prestižs; īstenotas policijas profesiju popularizējošas aktivitātes 

2027. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

policija 

R16.4.  

Pilnveidot pašvaldības 

policijas materiāltehnisko 

nodrošinājumu  

Pašvaldības policija nodrošināta ar mūsdienīgu un darba apstākļiem 

piemērotu aprīkojumu (t.sk. pieejamām jaunākajām tehnoloģijām)  
2025. 

Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

policija 

U17. Attīstīt visu pušu sadarbību sabiedrības drošības uzlabošanā 

R17.1.  

Izveidot vienoto 

pašvaldības operatīvo 

informācijas centru (POIC) 

Izveidots vienotais novada operatīvās saziņas tālrunis 

problēmsituāciju fiksēšanai no iedzīvotājiem; nodrošināta efektīva 

un koordinēta saziņa ar atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem 

problēmsituāciju risināšanā; ilgtermiņā uzlabota iedzīvotāju drošība 

2022. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, DN 

pašvaldības 

policija 

R17.2.  

Pilnveidot sadarbību starp 

dažādām drošības un 

sociālās vides iestādēm 

Uzlabota savstarpējā informācijas apmaiņa un sadarbība starp 

pašvaldības policiju, valsts policiju, sociālo dienestu, izglītības 

iestādēm, veselības aprūpes iestādēm u.c. iestādēm; palielināts 

preventīvo aktivitāšu skaits un regularitāte; īstenoti vietēja un 

reģionāla mēroga projekti un pasākumi drošas vides attīstībā 

novada teritorijā; izstrādātas vadlīnijas, kas ietver iekšējo procesu 

aprakstus sekmīgai starpnozaru sadarbībai; īstenotas kopīgas 

starpnozaru mācības un pieredzes apmaiņas 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija, DN 

pašvaldības 

policija, DN 

Sociālais dienests, 

DN Izglītības 

pārvalde 

R17.3.  

Pilnveidot prevencijas 

darbu ar sociālā riska 

jauniešiem 

Samazināta nepilngadīgo personu noziedzība Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN Sociālais 

dienests, DN 

Izglītības pārvalde, 

DN pašvaldības 

policija 

R17.4.  

Mazināt vardarbību visās 

iestādēs, kurās uzturas 

bērni 

Izveidota darba grupa, kura izstrādā preventīvu pasākumu 

programmu vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs; nodrošināta 

dažādu jomu speciālistu, vecāku izglītošana, jauniešu, bērnu 

izglītošana 

2024. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, citi 

DN Izglītības 

pārvalde, DN  

Sociālais dienests 

R17.5.  

Īstenot atkarību profilakses 

pasākumus izglītības 

iestādēs 

Regulāri organizēti izglītojoši pasākumi bērnu un jauniešu 

izglītošanā 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

policija, DN 

Sociālais dienests, 

DN Izglītības 

pārvalde 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R17.6.  

Pilnveidot novada civilās 

aizsardzības un 

ugunsdrošības sistēmu 

Nodrošināta ugundzēsības dīķu (ūdens uzglabāšanas tvertņu) 

izveide  apdzīvotās vietās (novada  ciemos) 
2027. 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

RV8 PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA 

U18. Pilnveidot sabiedrības līdzdalības iespējas 

R18.1.  

Pilnveidot iedzīvotāju 

informēšanu par novada 

aktualitātēm 

Dažādoti un efektivizēti pašvaldības komunikācijas kanāli, 

nodrošinot savlaicīgu informāciju par novada aktualitātēm un 

sabiedrības līdzdalības iespējām (t.sk. aktīvi atspoguļotas novada 

aktualitātes sociālo tīklu platformās, nodrošināta pašvaldības 

informatīvā izdevuma pieejamība gan drukātā, gan elektroniskā 

formātā; izveidota biežāk uzdoto jautājumu (BUJ) sadaļa dažādos 

komunikācijas kanālos; organizēti tematiski informatīvie pasākumi 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

R18.2.  

Nodrošināt informācijas 

pieejamību par novadu 

dažādās valodās 

Mājaslapā pieejama aktuāla informācija latviešu, angļu un krievu 

valodā 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

R18.3.  

Izveidot dažādu sabiedrības 

grupu pārstāvju 

konsultatīvās padomes un 

iesaistīt tās pašvaldības 

darbā 

Izveidotas senioru, jauniešu, uzņēmēju, personu ar invaliditāti u.c. 

sabiedrības grupu pārstāvju konsultatīvās padomes; paaugstinātas 

sabiedrības līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanas procesā; 

ilgtermiņā uzlaboti pašvaldības pakalpojumi 

2027. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R18.4.  

Daudzveidot sabiedrības 

iesaistes formas lēmumu 

pieņemšanas procesā 

Ieviestas aptaujas, atvērtās sanāksmes un iedzīvotāju forumi (t.sk. 

uzņēmēju, NVO, jauniešu u.c. sociālo grupu forumi) sabiedriskās 

domas izzināšanai un aktuālo aktivitāšu plānošanai (dažādās jomās, 

t.sk. par plānotajiem pasākumiem, teritorijas labiekārtošanas idejām 

konkrētās administratīvajās vienībās; organizētas tikšanās ar 

iedzīvotājiem t.sk. arī pagastos;  

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R18.5.  
Ieviest līdzdalības budžetu 

pašvaldības darbā 

Izstrādāts un ieviests mehānisms līdzdalības budžeta ieviešanā – 

iedzīvotāji/NVO iesniedz idejas, bet pašvaldība īsteno uzvarējušās 

projektu idejas 

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R18.6.  
Izveidot vienotu novada 

mājas lapu un aplikāciju 

Pieejama apmeklētājiem ērta, moderna un interaktīva novada 

mājaslapa (ar integrētiem aptaujas, forumu u.c. komunikācijas rīkiem 

atgriezeniskās saites sniegšanai); ieviesta viedtālruņu aplikācija 

informācijas iegūšanai par pašvaldību un atgriezeniskās saites 

saņemšanai; nodrošināt lietotāju pieredzes dizaina principu 

pielietošanu risinājumu izstrādē; pieejama aplikācija ar karti 

ziņošanai par problēmām novada teritorijā; 

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

U19. Stiprināt novada pārvaldības modeli, kapacitāti un sadarbību iestāžu un struktūrvienību starpā 

R19.1.  

Sekmēt pašvaldības digitālo 

transformāciju, datu 

pārvaldību, inovāciju un 

klientu orientētu pieeju  

Īstenotas pašvaldības darbinieku mācības tehnoloģiju izmantošanā, 

dizaina domāšanā, publisko pakalpojumu inovācijā, datu pārvaldībā 

u.c. tēmas; palielinājusies iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem; ieviesta vienota pieeja pašvaldības 

klientu apkalpošanā; paaugstināta pašvaldības darbinieku kapacitāte 

un pilnveidotas prasmes; organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R19.2.  

Efektivizēt iekšējos 

pašvaldības pārvaldības 

procesus 

Pilnveidota iekšējā komunikācija (t.sk. starp iestādēm); izveidoti 

efektīvi iekšējie procesi, ieviešot atbilstošus pārvaldības rīkus; 

uzlabojusies operatīvās informācijas apmaiņa starp pašvaldības 

iestādēm; identificētas pašvaldības pārvaldības (t.sk. pagastu 

administrāciju) stiprās un vājās puses, veikti nepieciešamie 

pilnveidojumi 

2024. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R19.3.  

Izveidot efektīvu 

pašvaldības darbinieku 

cilvēkresursu pārvaldības 

sistēmu 

Pārskatīti pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu apraksti – 

atbildības, funkcijas un tml., nodrošināta to nepārklāšanās 
2023. 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

Personāla nodaļa 

R19.4.  

Ieviesti vienoti klientu 

apkalpošanas un 

komunikācijas standarti 

Izstrādāta pašvaldības un tās iestāžu metodika klientu apkalpošanā; 

īstenotas darbinieku mācības; nodrošināta vienota komunikācija ar 

pašvaldības iedzīvotājiem; izstrādāta vienota pašvaldības 

komunikācijas stratēģija 

2024. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

U20. Modernizēt publisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 

R20.1.  

Paplašināt pašvaldības 

elektronisko pakalpojumu 

klāstu 

Palielināts pašvaldības elektronisko pakalpojumu skaits; palielinājies 

elektronisko pakalpojumu saņēmēju skaits 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 



 

24 

 

Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R20.2.  

Automatizēt datu apmaiņu 

iestāžu starpā un sekmēt 

atvērto datu pieejamību 

Ieviestas automatizētas datu apmaiņas sistēmas starp pašvaldības 

iestādēm un kapitālsabiedrībām; palielināts pašvaldības un to 

iestāžu atvērto datu kopu skaits 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R20.3.  
Pilnveidot iestāžu IKT 

infrastruktūru  

Paaugstināts IKT nodrošinājums un prasmes visās pašvaldības 

iestādēs; paaugstinātas digitālās līdzdalības iespējas iedzīvotājiem  
2023. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

visas iestādes, 

kapitālsabiedrības 

U21. Attīstīt un stiprināt sadarbību ar partneriem vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā (dažādās 

jomās) 

R21.1.  
Turpināt sadarbību ar citām 

Latvijas pašvaldībām  

Nodrošināta efektīva sadarbība un komunikācija ar kaimiņu 

pašvaldībām pārrobežu problēmjautājumu risināšanā; īstenoti 

pieredzes apmaiņas pasākumi dažādās jomās ar pašvaldībām Latvijā 

un labās prakses pārņemšana; sekmēta sadarbība kopīgu interešu 

teritoriju un objektu attīstībā (t.sk. sabiedriskais transports, satiksmes 

infrastruktūras attīstība, autoceļu uzturēšana) 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R21.2.  

Īstenot kopīgus projektus 

ar citām Latvijas 

pašvaldībām un plānošanas 

reģioniem 

Īstenoti kopīgi sadarbības projekti (t.sk. tematiskie projekti) Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R21.3.  

Turpināt sadarbību ar 

līdzšinējiem un attīstīt 

jaunu sadarbību ar 

starptautiskajiem 

partneriem  

Apzināti visi sadarbības partneri un sadarbības aktualitāte, definētas 

prioritārās sadarbības jomas, īstenoti jauni sadarbības projekti 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

VTP2 DINAMISKA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

RV9 UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA 

U22. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumus 

R22.1.  

Paplašināt neformālās 

izglītības iespējas 

uzņēmējiem un darba 

ņēmējiem 

Regulāri īstenoti mācību pasākumi par aktuālām tēmām (piemēram, 

digitālā transformācija, inovācija, dizaina domāšana, komunikācija, 

zīmolvedība, projektu vadība, procesu vadība u.c.) uzņēmējiem un 

darba devējiem 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

PIUAC 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R22.2.  

Pilnveidot uzņēmējdarbības 

konsultatīvo darbu un 

informācijas pieejamību par 

atbalsta iespējām 

Nodrošināta pašvaldības uzņēmējdarbības speciālista darbība; 

palielinājies konsultāciju saņēmušo uzņēmēju skaits; pieejama 

vienota, aktuāla informācija par visa veida pieejamo atbalstu 

uzņēmējdarbībai novada teritorijā, kā arī to, kur vērsties pēc 

konsultatīva atbalsta  

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R22.3.  

Nodrošināt nekustamā 

īpašuma nodokļu atlaides 

un nomas atvieglojumus 

uzņēmējiem 

Izstrādāta un aktualizēta kārtība nekustamā īpašuma nodokļa un 

nomas atvieglojumu saņemšanai uzņēmējiem; pašvaldības īpašumā 

esošās brīvās telpas pieejamas uzņēmējiem 

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R22.4.  
Organizēt uzņēmējdarbības 

grantu konkursu 

Organizēts novada uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss 

topošajiem un esošajiem uzņēmējiem; pieejami uzņēmējdarbības 

granti darbinieku kvalifikācijas celšanai, infrastruktūras attīstībai un 

tml. 

2027. 
Pašvaldības 

budžets 

PIUAC, DN 

pašvaldības 

administrācija 

R22.5.  
Sekmēt platformas “Dobele 

dara” attīstību 

Attīstīta mājražotāju, amatnieku un zemnieku uzņēmējdarbības 

veicināšanas kustība (sadarbībā ar tūrisma jomas attīstību novadā); 

attīstīta vienota platforma ar aktuālajām uzņēmējdarbības (t.sk. 

tūrisma) vietām, produkciju un pakalpojumiem 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 
PIUAC 

R22.6.  

Īstenoti uzņēmēju 

savstarpējās pieredzes 

apmaiņas un godināšanas 

pasākumi 

Regulāri organizēti (vismaz 2x gadā) uzņēmēju tīklošanās un labās 

prakses pasākumi – uzņēmēju tikšanās par aktualitātēm novadā, 

savstarpējās sadarbības iespējām un konkurētspēju; 1x gadā 

organizēts novada uzņēmēju godināšanas pasākums; izveidota 

"Dobeles novada gada uzņēmējs" izvērtēšanas koncepcija sasaistē ar 

zīmola "Dobeles dara" iniciatīvu #DobeleDaraLepnums; organizētas 

uzņēmēju dienas apvienotajā Dobeles novadā  

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 

PIUAC, DN 

pašvaldības 

administrācija 

R22.7.  
Izveidot novada uzņēmēju 

konsultatīvo padomi 

Izveidota novada uzņēmēju konsultatīvā padome (rīkojot regulāras 

tikšanās) 
2022. 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R22.8.  

Izveidot uzņēmējdarbības 

fondu “Dobeles novada 

attīstībai” 

Izveidots uzņēmējdarbības attīstības fonds mazajiem un vidējiem 

uzņēmējiem; nodrošināta augsta pārstāvniecību fonda pārvaldībā no 

vietējo uzņēmēju puses 

2023. Citi 
DN pašvaldības 

administrācija 
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Ieviešanas 
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Finansējuma 
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Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R22.9.  

Atbalstīt vietējās ražotāju 

produkcijas popularizēšanu 

un realizēšanas iespējas 

Pieaudzis vietējo ražojumu noiets novadā, regulāri vietējo ražotāju 

gadatirgi; pilnveidota interneta vietne www.dobeledara.lv; izstrādāti 

novadu popularizējoši suvenīri (sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem 

un profesionāļiem dizaina jomā); organizēti pieredzes apmaiņas 

pasākumi mājražotājiem un amatniekiem; organizēti produkcijas 

noieta veicināšanas pasākumi – tirdzniecība internetā, eksportspējas 

veicināšanas pasākumi (kontaktbiržas, dalība tirdzniecības misijās un 

izstādēs u.c.); organizētas attālinātas mācības konkurētspējas 

palielināšanai, eksportspējas paaugstināšanai 

Pastāvīgi 

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets 

PIUAC, DN 

Kultūras un sporta 

pārvalde 

U23. Attīstīt uzņēmējdarbību sekmējošo infrastruktūru un pakalpojumus 

R23.1.  

Apkopot aktuālu 

informāciju par uzņēmēju 

vajadzībām un problēmām 

Ikgadēji veikta uzņēmēju aptauja par uzņēmējdarbības vides 

pilnveides vajadzībām 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets 

PIUAC, DN 

pašvaldības 

administrācija 

R23.2.  

Veikt esošo pašvaldības 

īpašumu auditu un izveidot 

datubāzi ar 

uzņēmējdarbības attīstībai 

piemērotām vietām  

Apsekoti visi pašvaldības objekti un zemes, kas piemēroti 

uzņēmējdarbībās attīstībai; aktualizēta (publiski pieejama) 

informācija par uzņēmējdarbības attīstībai pieejamajām teritorijām, 

telpām; izstrādāta un ieviesta vienota kārtībā, kā iespējams īrēt 

pašvaldības telpas uzņēmējdarbības attīstībai 

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R23.3.  

Sekmēt satiksmes 

infrastruktūras attīstību un 

sabiedriskā transporta 

pieejamību 

uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu tuvumā 

Palielināts rekonstruēto pašvaldības autoceļu skaits, kas nodrošina 

piekļuvi pie nozīmīgām uzņēmējdarbības veikšanas vietām novadā; 

izvērtēti esošie un trūkstošie pievadceļi un prioritāri veikta to 

pakāpeniska pilnveide; pakāpeniski attīstīta velosatiksmes 

infrastruktūra; nodrošināta satiksmes infrastruktūras uzturēšana (t.sk. 

pretputekļu maisījuma kaisīšana nozīmīgās uzņēmējdarbības 

veikšanas vietās); pārskatīti sabiedriskā transporta kursēšanas laiki, 

sekmējot to pielāgošanu nodarbināto vajadzībām 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija,  

kapitālsabiedrības 

R23.4.  
Attīstīt esošās industriālās 

teritorijas 

Veikta vajadzību izpēte; nodrošināti priekšnosacījumi (t.sk. 

inženiertehniskās komunikācijas) industriālā biznesa parka attīstībai 

Dobelē  

2025. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R23.5.  
Attīstīt tirdzniecības vietas 

mājražotājiem 

Nodrošināta mājražotāju tirdzniecības iespēju un vietu attīstība 

 
2026. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 
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Finansējuma 
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Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R23.6.  

Attīstīt sadarbību ar citiem 

sadarbības partneriem 

uzņēmējdarbības vides 

attīstībā 

Pilnveidota sadarbība ar Zemgales plānošanas reģionu un citām 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un organizācijām (ALTUM, 

LIAA, LTRK, LLKC, LDDK u.c.) 

2027. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

PIUAC, 

Pašvaldības 

administrācija 

U24. Sekmēt vietējās ekonomikas dažādošanu 

R24.1.  
Veicināt zaļās un inovatīvās 

lauksaimniecības attīstību 

Uzturētas apmācību programmas zaļās produkcijas eksporta 

veicināšanai (biznesa plānošana, lauksaimniecības produktu 

radīšana, iepakošana un virzīšana tirgū), interneta vietne produktu 

virzīšanai tirgū, organizēti starpvalstu pieredzes apmaiņas semināri, 

uzlabots PIUAC aprīkojums radošajām darbnīcām 

Pastāvīgi  

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets 

PIUAC 

R24.2.  
Sekmēt amatniecības un 

mājražošanas attīstību 

Ieviesti vietējo amatnieku un mājražotāju popularizēšanas pasākumi; 

palielināts amatnieku/mājražotāju skaits; organizēti tematiski 

mājražotāju un amatniecības pasākumi; izveidots mājražotāju 

kooperatīvs 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 

PIUAC, DN 

pašvaldības 

administrācija 

R24.3.  
Sekmēt zināšanu 

ekonomikas attīstību 

Nodrošināta aktīva sadarbība starp izglītības un novadā esošajām 

zinātniskās darbības iestādēm un uzņēmējiem (piemēram, zināšanu 

pārneses, labās prakses pasākumi); īstenoti kopīgi zinātnisko 

organizāciju un vietējo uzņēmēju projekti; sekmēta inovāciju centra 

izveide novada teritorijā (sadarbībā ar Dārzkopības institūtu) 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 

PIUAC,  

DN Izglītības 

pārvalde, DN 

pašvaldības 

administrācija 

R24.4.  
Sekmēt aprites ekonomikas 

attīstību 

Samazināts iedzīvotāju un uzņēmēju radītais atkritumu apjoms; 

īstenoti izglītības pasākumi par aprites ekonomiku; sekmēta 

ražošanas uzņēmumu industriālā simbioze; īstenoti pilotprojekti 

aprites ekonomikas jomā   

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 

PIUAC, DN 

pašvaldības 

administrācija 

R24.5.  
Sekmēt sudraba 

ekonomikas attīstību 

Palielināts darba tirgū iesaistīto senioru skaits (t.sk. nodrošinātas 

mūžizglītības iespējas senioriem); atbalsts uzņēmumiem, kuri 

nodrošina senioru nodarbinātību; ieviesti IKT produkti un 

pakalpojumi senioru vajadzībām 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 

PIUAC, DN 

Sociālais dienests, 

DN pašvaldības 

administrācija 

R24.6.  
Sekmēt sociālās 

uzņēmējdarbības attīstību 

Ieviesti projektu konkursi un granti sociālās uzņēmējdarbības 

atbalstam; izvērtētas līdzfinansēšanas iespējas; veicināta jauniešu 

sociālo uzņēmumu veidošana, sniegti mentoru pakalpojumi; 

izveidoti sociālie uzņēmumi, atbalstīti labdarības projekti; 

paaugstināts sabiedrības informētības līmenis un iesaiste sociālās 

aktivitātēs; izstrādātas atbalsta programmas iedzīvotājiem ar 

invaliditāti, viņu iekļaušanai darba tirgū 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 

PIUAC, DN 

pašvaldības 

administrācija, DN 

Sociālais dienests 
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R24.7.  

Veicināt radošo industriju 

un radošās 

uzņēmējdarbības attīstību 

Izvērtētas iespējas attīstīt radošos kvartālus novada degradētās 

teritorijās; izveidoti radošie kvartāli lielākajos attīstības centros 

(Dobelē, Aucē u.c. vietās pagastos, izrietot no vietējās kopienas un 

uzņēmēju intereses un aktivitātes) 

2027. 

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets 

PIUAC, DN 

pašvaldības 

administrācija 

RV10 NODARBINĀTĪBAS ATTĪSTĪBA 

U25. Sekmēt darbaspēka piesaisti un attīstību 

R25.1.  
Paplašināt jauniešu 

nodarbinātības iespējas 

Pieaudzis prakses vietu skaits novada teritorijā (gan pašvaldības, gan 

privātajā sektorā); popularizētas sezonas darba iespējas jauniešiem 

(sadarbībā ar uzņēmējiem)  

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 
DJIVC, PIUAC 

R25.2.  
Veicināt personu ar 

invaliditāti nodarbinātību 

Izstrādāts rīcības plāns un ieviesti atbalsta instrumenti personu ar 

invaliditāti nodarbinātības veicināšanai Dobeles novadā; palielinājies 

nodarbināto personu ar invaliditāti skaits 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi avoti 

PIUAC, DN 

Sociālais dienests 

R25.3.  

Pilnveidot sadarbību starp 

uzņēmējiem un novada 

izglītības iestādēm 

Veicināta Dobeles amatniecības un vispārējās  vidusskolas audzēkņu 

sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem 
2027. 

Pašvaldības 

budžets, citi 

Izglītības pārvalde, 

PIUAC 

U26. Sekmēt jaunu uzņēmumu attīstību 

R26.1.  

Izveidot pašvaldības 

programmu jauniešu 

uzņēmumu veidošanā un 

atbalstā 

Pieejams esošo novada uzņēmumu atbalsts jauniešu uzņēmumiem 

(piemēram, mentoringā); sekmēta jauniešu interese par 

uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā  

2024. 
Pašvaldības 

budžets, citi 
PIUAC 

R26.2.  

Organizēt mazo uzņēmēju 

apmācības sava biznesa 

īstenošanā 

Sniegtas konsultācijas par iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai 

jauno uzņēmēju atbalstam; organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, 

praktiski semināri mazajiem novada un apkārtējo novadu 

uzņēmējiem ar mērķi paaugstināt to zināšanas sekmīgākai 

produkcijas/pakalpojumu pārdošanai; īstenoti pārrobežu sadarbības 

projekti un apmācības uzņēmējdarbības veicināšanai, mārketinga 

aktivitāšu nodrošināšanai 

Pastāvīgi 

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets 

PIUAC 

R26.3.  

Attīstīt radošo telpu – 

inkubatoru 

uzņēmējdarbības atbalstam 

Pieejama un aprīkota radošā telpa – inkubators, kur tiek organizētas 

dažādas uzņēmējdarbību veicināšanas aktivitātes; paplašināt 

koprades – tehnoloģiju telpas “OpenLab” pieejamības iespējas 

pagastu iedzīvotājiem 

2023. 
Pašvaldības 

budžets, citi 
PIUAC 

RV11 TŪRISMS 
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U27. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares attīstību 

R27.1.  
Izveidot vienotu apvienotā 

novada zīmolu 

Izvērtēta esošā zīmola “Dobele dara” paplašināšana; popularizēts 

tūrisms un uzņēmējdarbība Dobeles novadā caur informatīvām u.c. 

aktivitātēm; sekmēta biedrības “Tērvetes mājražotāji” darbība 

2022. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

PIUAC 

R27.2.  

Nodrošināt vienotu tūrisma 

sistēmu novadā un 

informācijas centru darbību 

Dobelē, Tērvetē un Aucē 

Saglabāts esošo tūrisma informācijas centru tīkls (TIC) ar vadošo TIC 

Dobelē un nodaļām Tērvetē un Aucē, nodrošināta to efektīva 

darbība; paaugstināta TIC kapacitāte; izveidota vienota, visas tūrisma 

nozarē iesaistīto pušu vienojoša tūrisma sadarbības sistēma – 

regulārā informācijas apmaiņa, kopīga pasākumu plānošana; 

stiprināta TIC kapacitāte un darbinieku profesionālo prasmju 

attīstība u.c. 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

Auces, Dobeles un 

Tērvetes TIC 

R27.3.  

Attīstīt novadā pieejamo 

tūrisma groza pakalpojumu 

klāstu un izstrādāt vienotu 

tūrisma informāciju 

Izveidota spēcīga sinerģija starp esošajiem tūrisma enkurobjektiem 

un teritorijām (Dobeles pils, Ceriņu dārzs, LVM objektiem (Tērvetes 

parks un Pokaiņi) u.c.; izveidoti vienoti tūrisma informācijas materiāli, 

iekļaujot arī mazāk zināmus apskates objektus; attīstīta tūrisma 

pakalpojumu dažādība; popularizēti LVM dabas parka attīstības 

projekti  

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

R27.4.  
Nodrošināt tūrisma 

aktivitātes visās sezonās 

Ikgadēji rīkoti pasākumi visos gadalaikos, t.sk. Dobeles Ķiršu svētki, 

Dobeles Ābolu svētku, Zemgaļu svētki Tērvetē u.c 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

R27.5.  

Sekmēt velosipēdu nomas 

u.c. aktīvās atpūtas 

inventāra nomas iespējas 

novada teritorijā 

Apkopota informācija par esošām iespējām nomāt aktīvās atpūtas 

un tūrisma inventāru novadā un pieprasījumu pēc tā; 

nepieciešamības gadījumā apzinātas iespējas  paplašināt (sadarbībā 

ar vietējiem uzņēmējiem) inventāra nomas iespējas  

2027. Citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

DN pašvaldības 

administrācija 

R27.6.  

Palielināt vietējo uzņēmēju 

reklāmas iespējas tūrisma 

informācijas centros 

Nodrošināta aktuāla informācija par novadā pieejamajiem 

pakalpojumiem un produktiem tūrisma informācijas centros 
2025. 

Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

Auces, Dobeles un 

Tērvetes TIC 

R27.7.  
Palielināt kemperu vietu 

skaitu novada teritorijā 

Apzināta esošā infrastruktūra un pieprasījums pēc kemperu vietām; 

koordinēta kemperu vietu attīstība (sadarbībā ar uzņēmējiem); 

izveidotas vairākas labiekārtotas un kemperiem piemērotas auto 

stāvvietas novada teritorijā (elektrības pieslēgums un labierīcības);  

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, valsts 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 
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R27.8.  
Pilnveidot esošo norāžu 

sistēmu 

Izveidota vienota norāžu sistēma visā novada teritorijā (t.sk. apverot 

nozīmīgākos apskates un publiskās ārtelpas objektus); izveidotas un 

izvietotas informatīvās kartes – planšetes par tūrismu svarīgos 

tūrisma punktos novada teritorijā 

2024. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, valsts 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R27.9.  

Pilnveidot esošos tūrisma 

maršrutus un izveidot 

jaunus, īstenojot to 

popularizēšanu 

Izvērtēti esošie tūrisma maršruti novadā sadarbībā ar novada 

uzņēmējiem un,  izveidoti jauni maršruti; īstenota tūrisma maršrutu 

popularizēšanas kampaņa; nodrošināta aktuāla informācija par 

tūrisma maršrutiem dažādos pašvaldības komunikācijas un citos 

informācijas avotos 

2027. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

Auces, Dobeles un 

Tērvetes TIC 

VTP3 ILGTSPĒJĪGI APSAIMNIEKOTA TERITORIJA 

RV12 MOBILITĀTE 

U28. Pilnveidot satiksmes infrastruktūru un drošību 

R28.1.  
Attīstīt vietējo autoceļu 

tīklu 

Apsekoti visi pašvaldības autoceļi; izveidots un regulāri aktualizēts 

autoceļu tīkla uzlabošanas plāns; nodrošināta dubultā virsmas 

apstrāde un iespēju robežās melnā seguma izbūve  

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, valsts 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R28.2.  
Veicināt Dobeles apvedceļa 

izbūvi 
Izbūvēts Dobeles pilsētas apvedceļš 2035. 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R28.3.  

Pilnveidot esošo 

autostāvvietu infrastruktūru 

un izveidot jaunas 

autostāvvietas ārpus 

apdzīvotām vietām 

Apsekotas esošās automašīnu stāvvietas novada teritorijā; veikta 

autostāvvietu infrastruktūras uzlabošana; izveidotas jaunas 

autostāvvietas nozīmīgos mobilitātes punktos (t.sk. pie autobusu un 

dzelzceļa pieturvietām) 

2027. 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R28.4.  

Palielināt elektrotransporta 

uzlādes vietu skaitu novada 

teritorijā 

Attīstīts elektrotransporta uzlādes tīkls novada teritorijā; palielinājies 

elektroautomobiļu skaits 
2027. 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

U29. Attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R29.1.  

Attīstīt gājējiem drošu un 

piemērotu satiksmes 

infrastruktūru 

Pilnveidota esošā satiksmes infrastruktūra tā, lai tā būtu piemērota 

gājējiem (primāri izvērtēta gājējiem piemērota infrastruktūra 

apdzīvotās vietās), ieviesti satiksmes "mierināšanas" risinājumi 

apdzīvotās vietās (veikta vajadzību izpēte); izveidotas drošas gājēju 

dzelzceļa pārejas; izveidots apvedceļš Aucē 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R29.2.  

Attīstīt velosipēdistiem 

drošu un piemērotu 

satiksmes infrastruktūru 

Izveidotas velosipēdistu novietnes nozīmīgās publiskās ārtelpas 

vietās; izveidoti jauni velosipēdistu ceļi; izveidoti velosipēdistu ceļi 

starp novada un vietējiem attīstības centriem 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R29.3.  Attīstīt ielu apgaismojumu 

Veikta esošā ielu apgaismojuma apsekošana, inventarizācija; 

prioritārā kārtībā nomainīts ielu apgaismojums uz energoefektīvāku 

risinājumu 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R29.4.  

Apzināt un novērst 

apdzīvotās vietās esošos 

vides pieejamības 

ierobežojumus gājējiem un 

velobraucējiem 

Veikta problēmvietu apzināšana un problēmsituāciju novēršana 

novada teritorijā  
2026. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R29.5.  

Izvietot labiekārtotas 

atpūtas pieturas ar soliņiem 

ielu tuvumā 

Apsekot ielas apdzīvotās vietās, apzināt vietējo iedzīvotāju vajadzību 

pēc ietvju apkārtējas vides labiekārtojumiem, izvietoti atpūtas soliņi 

uz garām ielām (lai nodrošinātu atpūtas iespējas) 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

U30. Attīstīt iekšējo un ārējo sasniedzamību un savienojamību 

R30.1.  
Attīstīt transportu pēc 

pieprasījuma  

Nodrošinātas iedzīvotāju nokļūšanas iespējas no lauku teritorijām uz 

nozīmīgākajiem novada kultūras pasākumiem; paaugstinātas lauku 

teritorijās dzīvojošo bērnu un jauniešu iespējas iegūt profesionālās 

ievirzes izglītību un nodarboties ar interešu izglītību 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija DN 

Sociālais dienests 

R30.2.  

Veicināt elektromobilitātes, 

mikromobilitātes un dalītā 

transporta veidu attīstību 

Palielināts videi draudzīgo pārvietošanās veidu infrastruktūras 

īpatsvars; pieaudzis elektrotransporta līdzekļu skaits un uzlādes 

staciju skaits; īstenota izglītojoša kampaņa, popularizējot videi 

draudzīgu transporta lietošanu novadā  

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R30.3.  

Izveidots velosipēdistu ceļu 

tīkls pilsētvidē un starp 

nozīmīgākajām 

apdzīvotajām vietām 

Paaugstināta novada iekšējā mobilitāte starp Auci, Dobeli un Tērveti 

u.c. apdzīvotām vietām 
2028. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

RV13 DZĪVOJAMAIS FONDS 

U31. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu mājokļu būvniecību 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R31.1.  

Nodrošināt informācijas 

pieejamību par novada 

teritorijā pieejamajiem 

mājokļiem 

Apzinātas iespējas izvietot aktuālāko informāciju par pieejamiem 

mājokļiem novada teritorijā pašvaldības komunikācijas kanālos un 

platformās  

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R31.2.  

Veikt pašvaldības esošā 

dzīvojamā fonda auditu un 

attīstību 

Apsekoti visi pašvaldības īpašumā esošie mājokļi, novērtēts to 

tehniskais stāvoklis; izveidots apsaimniekošanas plāns 
2027. 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 

R31.3.  

Izvērtēt iespējas attīstīt 

jaunus pašvaldības īres 

mājokļus 

Veikts pieprasījuma izvērtējums pēc jauniem pašvaldības īres 

dzīvokļiem novada teritorijā; izveidoti jauni īres mājokļi  
2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

U32. Uzlabot mājokļu apsaimniekošanu, energoefektivitāti un iekšpagalmu infrastruktūru 

R32.1.  
Attīstīt daudzdzīvokļu māju 

pagalmu labiekārtojumu 

Ieviesta vienota līdzfinansējuma saņemšanas sistēma (piemēram, 

grantu konkursi) iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam, lai attīstītu 

daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtojumu; uzlabota vides 

pieejamība daudzdzīvokļu māju pagalmos 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

kapitālsabiedrības 

R32.2.  

Izveidot zaļo koridoru vides 

pieejamības uzlabošanai 

mājokļos 

Izvērtēt iespējas sniegt atbalstu mājokļu vides pieejamības 

uzlabošanā, individuāli izvērtējot situāciju – izveidota elastīga un 

ātra sociālās palīdzības reaģēšanas sistēma mājokļu vides 

pieejamības uzlabošanā 

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN Sociālais 

dienests, DN 

pašvaldības 

administrācija 

R32.3.  

Uzlabot esošo 

decentralizēto 

siltumapgādes risinājumu 

drošību daudzdzīvokļu 

mājās 

Apsekotas visas daudzdzīvokļu mājas novada teritorijā; izstrādāti 

priekšlikumi decentralizētas siltumapgādes sistēmas sakārtošanai 

daudzdzīvokļu ēkās (t.sk. mazinot ventilācijas sistēmu izmantošanu 

siltumapgādes nodrošināšanai un sekmējot ugunsdrošības prasību 

ievērošanu) 

2023. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija, 

būvvalde 

RV14 PUBLISKĀ ĀRTELPA UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

U33. Pilnveidot publiskās ārtelpas kvalitāti un pieejamību 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R33.1.  

Labiekārtot novada atpūtas 

vietas un attīstīt rekreācijas 

un zaļās zonas 

Attīstītas esošās un izveidotas jaunas atpūtas vietas, pastaigu takas 

(veselības, klusuma, aktivitāšu un tml.); attīstīta Ķestermeža teritorija, 

izveidotas tematiskās atpūtas vietas dažādām iedzīvotāju grupām 

(izvērtējot iedzīvotāju vajadzības un iesaistot tos vides sakopšanas 

aktivitātēs); ieviesti interaktīvi risinājumi publiskajā ārtelpā; 

nodrošināts apgaismojums sabiedriski nozīmīgās vietās; katrā 

pagastā pieejama vismaz viena labiekārtota publiskās ārtelpas vieta; 

turpināta Augstkalnes Mežmuižas pils parka attīstība (t.sk. uzlabojot 

pieeju līdz Augstkalnes ūdenskrātuvei); publiskā ārtelpā izveidoti un 

uzturēti apstādījumi un labiekārtojuma elementi 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

būvvalde 

R33.2.  

Sekmēt sadarbību ar 

uzņēmējiem publiskās 

ārtelpas attīstībā 

Izveidota nekustamā īpašumu nodokļu atlaižu sistēma uzņēmējiem, 

kuri veic ieguldījumus publiskās ārtelpas attīstībā 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R33.3.  

Pilnveidot publiskās 

ārtelpas apsaimniekošanas 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu 

Nodrošināta mūsdienīgas tehnikas un instrumentu pieejamība 

publiskās ārtelpas uzturēšanā (t.sk. samazināts manuāls darbs) 
2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

kapitālsabiedrības 

R33.4.  

Pilnveidot publisko 

labierīcību pieejamību 

publiskajā ārtelpā 

Izvērtēts esošo publisko tualešu nodrošinājums, pilnveidota esošā 

infrastruktūra un apsaimniekošana; izveidotas jaunas publiskās 

tualetes publiskajā ārtelpā 

2027. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R33.5.  
Veikt reklāmas un izkārtņu 

auditu  

Izstrādāti saistošie noteikumi par rīcību, ja pēc uzņēmējdarbības 

beigām netiek nodrošināta aktualitāti zaudējušu reklāmu un izkārtņu 

labprātīga demontāža  

2024. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R33.6.  

Attīstīt suņu pastaigām un 

treniņiem piemērotu 

infrastruktūru 

Izveidotas labiekārtotas suņu pastaigu un treniņu vietas novada 

teritorijā; citās publiskās vietās uzstādīta atbilstoša infrastruktūra 

(atkritumu urnas un tml.) 

2027. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R33.7.  
Sekmēt jaunu vides objektu 

izveidi publiskā ārtelpā 

Izveidoti vides / mākslas objekti dažādās sabiedriski nozīmīgās 

vietās, sekmējot novada unikalitāti un labiekārtojot vidi  
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

būvvalde 

U34. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R34.1.  

Izveidot novada 

kultūrvēsturisko pieminekļu 

apsaimniekošanas plānu un 

veikt pakāpenisku 

kultūrvēsturisko pieminekļu 

rekonstrukciju 

Apzinātas visas kultūvēsturiskās būves; izveidota darba grupa 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai; izveidots rīcības plāns 

kultūras mantojuma saglabāšanai; izvērtēta un sekmēta nozīmīgu 

kultūrvēsturisko vietu nodošana apsaimniekošanā investoriem; 

veicināta  Lielauces pils restaurācija un apsaimniekošana, Mežmuižas 

pils restaurācija, nodrošināta efektīva Vecauces pils ēkas 

apsaimniekošana, Īles sanatorijas un tās apkārtnes sakārtošana, 

Lielapguldes muižas, Ālaves muižas, Lestenes pils, Vecapguldes 

muižas un parka, kā arī citu objektu saglabāšana un 

apsaimniekošana; Dobeles pilsētas Skolas ielā 11 teritorijas attīstība 

(H.Vīkas galerija); Bukaišu pamatskolas ēkas saglabāšana u.c.  

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

būvvalde 

R34.2.  

Izveidot Dobeles pils gājēju 

tiltu un pils teritorijas 

labiekārtojumu 

Izveidots Dobeles pils gājēju tilts (savienota Pļavas iela ar pilsdrupu 

promenādi), veikta Pils teritorijas labiekārtošana; tējas namiņa, 

ierīkotas amatnieku darbnīcu; veikta Dobeles pilsdrupu teritorijas 

digitalizācija 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, DN 

Kultūras un sporta 

pārvalde 

R34.3.  
Nodrošināt Tērvetes 

pilsdrupu konservāciju 

Nodrošināta Tērvetes pilsdrupu saglabāšana un teritorijas 

labiekārtošana 
2026. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R34.4.  

Iesaistīt sabiedrību 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā  

Organizēti izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, regulāri rīkotas 

vietrades aktivitātes kultūrvēsturiskās vietās novada teritorijā; 

izvērtētas iespējas ieviest līdzfinansējumu kultūras mantojumu 

saglabāšanā 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde, 

DN pašvaldības 

administrācija 

U35. Nodrošināt Dobeles un Auces pilsētvides attīstību 

R35.1.  
Nodrošināt Dobeles 

pilsētvides attīstību 

Nodrošināta Dobeles pilsētvides saglabāšana un autentiskums; 

ieviesta vienota pieeja vēsturiskās apbūves saglabāšanā un attīstībā 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

būvvalde 

R35.2.  
Nodrošināt Auces 

pilsētvides attīstību 

Nodrošināta Auces pilsētvides saglabāšana un autentiskums; ieviesta 

vienota pieeja vēsturiskās apbūves saglabāšanā un attīstībā 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

būvvalde 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R35.3.  

Veicināt zaļās 

infrastruktūras attīstību 

pilsētvidē 

Palielināt tādu apstādījumu skaitu pilsētvidē, kas rada noēnojumu un 

ieviest citus zaļās infrastruktūras risinājumus 
2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

būvvalde 

U36. Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu 

R36.1.  

Pilnveidot publisko ūdeņu 

labiekārtojumu un 

apsaimniekošanu  

Veikta ūdenstilpju izpēte; apzinātas iespējas izveidot un labiekārtot 

jaunas publiskās peldvietas; attīstīta tirdzniecības pakalpojumu 

pieejamība pie peldvietām; pilnveidota publiskā ārtelpa pie 

ūdenstilpēm un ūdenstecēm; nodrošināts regulārs publisko ūdeņu 

monitorings un iedzīvotāju informēšana par ūdens kvalitāti; 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R36.2.  

Attīstīt Bērzes upes 

apsaimniekošanu un 

laivošanas iespējas 

Izveidota laivošanai piemērota infrastruktūra Bērzes upes krastos; 

informācijas pieejamība par laivošanas iespējām Bērzes upē 
2027. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, valsts 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, DN 

Kultūras un sporta 

pārvalde 

RV15 PUBLISKĀ INFRASTRUKTŪRA, KLIMATNOTURĪBA UN ENERĢĒTIKA 

U37. Modernizēt inženiertehnisko infrastruktūru 

R37.1.  

Izveidotu vienotu 

centralizēto inženiertīklu 

pārvaldību visa novada 

teritorijā 

Veikts esošo inženiertehnisko tīklu pārvaldības audits; ieviesta 

vienota pārvaldības sistēma centralizēto ūdenssaimniecības, 

kanalizācijas, siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā; pilnībā 

digitalizēta komunālo pakalpojumu pārvaldība visā novada teritorijā 

2027. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 

R37.2.  

Īstenot novadā esošo 

ūdensapgādes, kanalizācijas 

un lietus ūdens savākšanas 

tīklu modernizāciju 

Veikta esošo tīklu (ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens 

savākšanas) apsekošana, novērtējot tehnisko stāvokli; prioritārā 

secībā veikta esošo tīklu rekonstrukcija; izvērtētas iespējas 

paplašināt esošos tīklus, lai visiem attīstības centros dzīvojošajiem 

būtu pieejami ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi; izveidota 

vienota monitoringa sistēma, lai fiksētu infekcijas, piesārņojumu un 

epidemioloģiskās saslimšanas pazīmes; 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 

R37.3.  

Īstenot novada esošo 

centralizētās siltumapgādes 

tīklu modernizāciju 

Veikta esošo tīklu apsekošana, novērtējot tehnisko stāvokli; 

prioritārā secībā veikta esošo tīklu rekonstrukcija; veikta esošo 

katlumāju apsekošana; prioritārā secībā veikta esošās infrastruktūras 

modernizēšana (t.sk. veikta Lielauces katlumājas rekonstrukcija, 

Bēnes siltumapgādes sistēmas nodrošināšana ar mobilo katlumāju) 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R37.4.  

Ieviest viedos skaitītājus 

ūdensapgādē un 

siltumapgādē 

Ieviesta attālināta skaitītāju nolasīšana centralizētās ūdensapgādes 

un centralizētās siltumapgādes sistēmās 
2026. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

Kapitālsabiedrības 

R37.5.  

Īstenot notekūdeņu 

savākšanas, novadīšanas, 

attīrīšanas un notekūdeņu 

dūņu pārstrādes sistēmas 

modernizāciju 

Veikta esošās notekūdeņu sistēmas apsekošana; prioritārā secībā 

veikta esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija 
2025. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 

R37.6.  

Īstenot iedzīvotāju 

informēšanas kampaņu par 

iespējām pieslēgties 

centralizētas inženiertīkliem 

Palielināts iedzīvotāju skaits, kas pieslēdzies centralizētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (samazināts decentralizētās 

kanalizācijas risinājumu lietotāju skaits) 

2027. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija, 

R37.7.  

Sekmēt sakaru 

pakalpojumu pieejamības  

(t.sk. platjoslas 

infrastruktūras attīstību) un 

kvalitātes uzlabošanu visa 

novada teritorijā 

Īstenota pēdējās jūdzes savienojumu izveide pēc nepieciešamības 

visā novada teritorijā; pilnveidota sakaru kvalitāte lauku teritorijās; 

apzināti sadarbības modeļi ar sakaru pakalpojumu sniedzējiem un 

infrastruktūras attīstītājiem; īstenojot ceļu rekonstrukcijas projektus, 

paredzēta iespēja perspektīvā attīstīt sakaru kabeļu ierīkošanu  

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

U38. Paaugstināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti 

R38.1.  

Identificēt vājās vietas 

pašvaldības un tās iestāžu 

ēkās, kam būtu 

nepieciešama pielāgošanās 

klimata pārmaiņām 

Veikta pašvaldības īpašumu (t.sk. publisko objektu/infrastruktūras) 

apsekošana un energoefektivitātes novērtēšana, identificēti riski, kas 

saistīti ar klimata pārmaiņām 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrība 

R38.2.  
Paaugstināt pašvaldības 

īpašumu energoefektivitāti  

Prioritārā secībā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi pašvaldības publiskajās ēkās (t.sk. izglītības, sociālās, 

kultūras, sporta, veselības aprūpes, pārvaldības u.c. iestādēs); 

uzlabota Tērvetes rehabilitācijas centra energoefektivitāte; 

paaugstināts atjaunojamo energoresursu īpatsvars enerģijas ieguvē 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrība 

U39. Pielāgoties klimata pārmaiņām, ieviešot atbilstošus risinājumus dažādiem iespējamiem riskiem 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R39.1.  

Ieviest videi draudzīga 

transporta izmantošanu 

publisko pakalpojumu 

sniegšanā 

Pilnveidota ūdenssaimniecības pakalpojumu u.c. pakalpojumu 

sniedzēju materiāltehniskā bāze, lai nodrošinātu, ka tā ir videi 

draudzīga (t.sk. videi draudzīga transporta izmantošana atkritumu 

izvešanā); modernizēts pašvaldības un tās iestāžu autoparks  

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

Kapitālsabiedrība 

R39.2.  

Sekmēt atjaunojamo 

resursu izmantošanu 

ūdenssaimniecības un 

siltumapgādes sistēmu 

darbībā  

Izvērtēta iespēja centralizētās siltumapgādes nodrošināšanā  

izmanto ģeotermālo un saules enerģiju; apzinātas un izmantotas 

iespējas plašāk izmantot atjaunojamos energoresursus (AER);  

veikta (AER) izmantojošo elektroenerģiju ražojošo iekārtu iegāde, 

uzstādīšana un ieregulēšana notekūdeņu attīrīšanas sistēmās, 

ūdensapgādes sistēmās u.c. 

2027. 
Valsts budžets, 

ES fondi, citi 
Kapitālsabiedrība 

R39.3.  

Sekmēt mājokļu 

energoefektivitātes 

uzlabošanu 

Palielināts mājokļu skaits, kuros veikti būtiski energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumi 
2027. 

Valsts budžets, 

ES fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrība 

R39.4.  

Veicināt bezmaksas brīvi 

piekļūstama dzeramā 

ūdens pieejamību publiskās 

vietās  

Ieviesti bezmaksas brīvi pieejamā dzeramā ūdens publiskās vietās, kā 

arī pašvaldību iestādēs. 
2027. 

Valsts budžets, 

ES fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 

R39.5.  
Atjaunot un pielāgot 

meliorācijas sistēmas 

Veikta esošo meliorācijas sistēmu izvērtēšana, apzinātas 

atjaunošanas iespējas; nodrošināta pakāpeniska meliorācijas sistēmu 

sakārtošana (t.sk. lai iespējami novērstu klimata pārmaiņu veicinātus 

plūdus (sevišķi intensīvu lietusgāžu pieauguma gadījumiem);  

2027. 
Valsts budžets, 

ES fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 

RV16 ĪPAŠUMU UN VIDES PĀRVALDĪBA 

U40. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu 

R40.1.  

Palielināt dalīto atkritumu 

savākšanas laukumu skaitu 

un esošo laukumu pilnveidi  

Nodrošinātas ērtas un efektīvas dalīto atkritumu šķirošanas iespējas 

visa novada teritorijā (attīstības centros) 
2023. 

Valsts budžets, 

ES fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrība 

R40.2.  

Īstenot iedzīvotāju 

izglītošanas pasākumus 

sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanā 

Īstenota informatīvā kampaņa visa novada teritorijā par sadzīves 

atkritumu šķirošanas iespējām un pareizu atkritumu šķirošanu, kā arī 

atkritumu šķirošanas nozīmi 

2024. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

Kapitālsabiedrība 

R40.3.  

Palielināt lielgabarītu 

atkritumu un būvgružu 

nodošanas iespējas  

Regulāri nodrošinātas lielgabarītu atkritumu un būvgružu 

nodošanas iespējas visā novada teritorijā (vismaz 2x gadā pilsētās 

un pagastu centros)  

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 
Kapitālsabiedrības 

U41. Pilnveidot pašvaldības īpašumu pārvaldību 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R41.1.  

Apkopot informāciju par 

pašvaldības nekustamajiem 

īpašumiem 

Izveidota vienota datubāze par pašvaldības nekustamajiem 

īpašumiem un to tehnisko stāvokli 
2025. 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija 

R41.2.  

Veikt sabiedriski nozīmīgu 

objektu renovāciju un 

efektīvu apsaimniekošanu 

Nodrošināta efektīva Dobeles pilsētas sporta stadiona 

apsaimniekošana; īstenota Dobeles slimnīcas un RC “Tērvete” 

neizmantoto daļu rekonstrukcija un pielāgošana veselības aprūpes 

un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai; nodrošināta Dobeles 

bijušā kinoteātra pārveide par multifunkcionālu bērnu, jauniešu 

centru.  

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības, 

DN Kultūras un 

sporta pārvalde 

R41.3.  
Uzlabot kapsētu teritoriju 

apsaimniekošanu  

Nodrošināta visu kapsētu informācijas digitalizācija un vienotas 

pārvaldības principa ievērošana visa novada teritorijā 
2024. 

Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 

R41.4.  

Veicināt neapsaimniekoto 

īpašumu un degradēto 

teritoriju apsaimniekošanu 

un revitalizāciju 

Veikts neapsaimniekoto īpašumu audits, izstrādāts plāns 

īpašumtiesību jautājumu sakārtošanai; izveidota degradēto teritoriju 

apsaimniekošanas datu bāze un prioritārs apsaimniekošanas 

(revitalizācijas) plāns; veikta bijušo militāro teritoriju apzināšana un 

apsekošana un rīcības plāna izstrāde tālākai attīstībai; pilnveidota 

sadarbība ar īpašniekiem 

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R41.5.  

Sekmēt vietējā ģeodēziskā 

tīkla sakārtošanu un 

pilnveidošanu 

Sakārtots vietējais ģeodēziskais tīkls Dobeles pilsētā 2026. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

U42. Nodrošināt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides aizsardzību 

R42.1.  

Sekmēt piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu 

vides sanāciju 

Izstrādāt poesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu vides sanācijas 

plānu un sekmēt to sanāciju (t.sk. sadarbību ar īpašniekiem) 
2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija 

R42.2.  

Nodrošināt iedzīvotāju 

izglītošanu vides 

jautājumos 

Regulāri organizēti mācību un informatīvie pasākumi iedzīvotājiem 

par videi draudzīgu dzīvesveidu, dzīves kvalitātes uzlabošanu t.sk. 

par invazīvo sugu daudzveidību un apkarošanu 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES 

fondi, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

PIUAC 

R42.3.  

Nodrošināt ilgtspējīgu 

zemes dzīļu resursu 

apsaimniekošanu 

Nodrošināta lietderīga karjeru izmantošana novada teritorijā Pastāvīgi Citi 

DN pašvaldības 

administrācija 
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Nr.p.k Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Ieviešanas 

termiņš 

Finansējuma 

avoti 

Atbildīgais par 

īstenošanu vai 

procesa virzību 

R42.4.  

Nodrošināt videi draudzīgu 

mazdārziņu un garāžu 

teritoriju apsaimniekošanu 

Veikta mazdārziņu teritoriju apsekošana, apzinātas 

problēmsituācijas; izstrādāti vienoti saistošie noteikumi mazdārziņu 

teritoriju apsaimniekošanā; pilnveidota atkritumu apsaimniekošana 

mazdārziņu un garāžu masīvā  

2025. 
Pašvaldības 

budžets, citi 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 

R42.5.  

Izveidot vienotu 

decentralizētas kanalizācijas 

pārraudzības sistēmu un 

sekmēt vides kvalitātes 

uzlabošanu lokālo 

risinājumu uzturēšanā 

Apsekota visa novada teritorija; izveidota datubāze ar visām 

decentralizētās kanalizācijas vietām novadā; pilnveidota vides 

aizsardzības prasību ievērošana kanalizācijas izsmeļamo aku 

uzturēšanā  

2025. 
Pašvaldības 

budžets 

DN pašvaldības 

administrācija, 

kapitālsabiedrības 
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