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Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
ANDREJS SPRIDZĀNS:

Lai gan aizejošais gads nav bijis viegls, daudzi pašvaldības 
iesāktie projekti, neskatoties uz pandēmijas negatīvo ietekmi, 
ir turpinājušies un pabeigti. Paldies valdībai un sabiedrībai par 
ierobežojumiem un to ievērošanu, kas pavasarī vīrusam neļāva 
izplatīties. Līdz ar to varējām strādāt salīdzinoši aktīvi, izņemot 
atsevišķas piegādes, kas traucēja kāda projekta attīstību vai radīja 
grūtības iekļauties plānotajā termiņā. Kopumā mūsu novadā 
pandēmijas pirmais vilnis tika aizvadīts bez saslimušajiem, ko nevar 
sacīt par otro vilni.

Tomēr arī tagad visi darbi turpinās, ikvienam paturot prātā, ka 
pandēmijas radītā krīze uz kādu brīdi var paralizēt darbu iestādē 
vai uzņēmumā, liegt īstenot nosprausto mērķi vai saņemt un sniegt 
pakalpojumu. Tas, protams, ir sarežģīti, bet liels paldies uzņēmējiem, 
kuru uzņēmumos lielas Covid-19 ietekmes nav - ražošana turpinājās 
gan pavasarī, gan turpinās šobrīd. Kāda organizācija varbūt uz brīdi ir 
bijusi spiesta savu darbību apstādināt, savukārt citur darbs noritējis 
daudz intensīvāk nekā parasti.

Runājot par pašvaldību, ārkārtējās situācijas laikā viens no 
mūsu izaicinājumiem ir skolēnu ēdināšanas nodrošināšana. Esam 
nonākuši pie risinājuma, ka to turpina darīt ēdinātāji, kuri skolēniem 
pusdienas skolā gatavo ikdienā, un ārkārtējās situācijas laikā viņi 
gatavo arī pārtikas pakas. 

Attālinātās mācības, kas notika pavasarī un vecākajās klasēs 
arī tagad, neapšaubāmi, nākotnē atstās kādu ietekmi. Tehnoloģiju 
apguvē skolēni būs ieguvēji, bet vispārējās izglītības apguvē ir 
jāpieliek lielas pūles gan skolēniem un skolotājiem, gan vecākiem. 
Pašvaldības izglītības pārvaldei jānodrošina mācību procesa 

nepārtrauktība un noteiktu kvalitātes rādītāju sasniegšana, lai 
zināšanu trūkums netraucētu jauniešu izaugsmei nākotnē. Mums ir 
nepieciešami izglītoti cilvēki. Šodienas skolēni ir tie, kuri tālāk veidos 
mūsu novadu un valsti. 

Atskatoties uz īstenotajiem projektiem, jāteic, ka tādu ir ļoti 
daudz. Tie ir gan pašvaldības kapitālsabiedrību realizētie projekti 
ar mērķi uzlabot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, gan projekti 
izglītības jomā. Virkne projektu noslēdzās tieši šogad. Līdz ar to viss, 
kas ir redzams un iegūts, ir vairāku gadu darba rezultāts. Paldies 
visiem projektu īstenošanā iesaistītajiem un pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļai, kas vadīja projektu realizāciju. 

Liels darbs paveikts, uzlabojot arī sociālo pakalpojumu 
pieejamību. Šajā jomā tiek īstenoti un vēl iecerēti vairāki projekti 
gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan ģimeniskas vides 
veidošanai. Piemēram, šobrīd tehniskās projektēšanas stadijā ir 
specializēto darbnīcu un sociālo dzīvokļu izbūve ēkā Ādama ielā 2. 
Pandēmijas laiks mums liek būt ļoti piesardzīgiem, īpaši iestādēs, 
kur kopā sanāk daudz cilvēku, tai skaitā sociālajās iestādēs. Tur tiekas 
cilvēki no dažādām ģimenēm, kas parastā ikdienā nebūtu nekas 
sevišķs, taču pandēmijas laikā pastāv dažādi riski, ko nepieciešams 
ņemt vērā un laikus novērst. 

Atskatoties uz šogad paveikto, ar gandarījumu varam atzīt, 
ka arī novada lauku teritorijā visos pagastos kaut kas no jauna ir 
paveikts – atjaunoti tilti, uzstādīti āra trenažieri, labiekārtotas 
sporta un atpūtas vietas. Piepildot pagastu iedzīvotāju vēlmes, 
pašvaldībai ir jāņem vērā teritorijas apdzīvotība – nevaram realizēt 
projektu, ja tur nav iedzīvotāju, kam to patiešām vajadzēs. Naudas 
racionāla izmantošana ir pamatprincips. Nav pieļaujams, ka kaut 
kas tiek radīts viena cilvēka iegribu apmierināšanai. Tādam jābūt arī 
nākotnes uzstādījumam jaunveidojamajā novadā. Nevar būt tā, ka, 
vienam palīdzot, nodarām pāri daudz lielākam iedzīvotāju skaitam. 
Idejas pagastos tiek īstenotas, ņemot vērā pagastu pārvalžu vadītāju 
ierosinājumus, un veicamie darbi tiek sakārtoti prioritārā secībā. 

Virkne projektu realizēti, sakārtojot bērnu rotaļlaukumus gan 
vairākos pagastos, gan Dobelē – uzlaboti rotaļlaukumi Uzvaras, 
Bērzes un Ausmas ielā. Nozīmīgs darbs ir paveikts Dainu ielā, kur 
faktiski sagruvušas ielas vietā ir izbūvēta patiešām skaista brauktuve 
un ietve. Īstenojot šādu projektu, jārēķinās, ka nepietiek ar seguma 
nomaiņu vien – nepieciešams sakārtot arī visu infrastruktūru, kas 
zem tās atrodas. 

Aicinu ikvienu ievērot un novērtēt paveikto visā novadā. Padarīts 

ir tiešām daudz, taču arī darāmā vēl ir ļoti daudz. Problēmu nasta ir 
krājusies gadiem. Pateicoties Eiropas Savienības fi nanšu atbalstam 
un prasmei to piesaistīt, daudz esam varējuši sakārtot. Paldies 
visiem, kuri ir iesaistījušies, strādājuši un arī vērsuši uzmanību uz to, 
ko vajag – viss paveiktais ir sadarbības rezultāts. 

Lai mums nākamgad veiksmīgi izdodas izveidot jauno novadu, 
lai domas saskan visos trijos līdzšinējos novados, kuru vēlmes un 
vajadzības būs jālīdzsvaro – kā tās salikt prioritārā secībā, lai pareizi 
virzītos uz priekšu, būs izaicinājums.  Atceroties iepriekšējo novadu 
veidošanas pieredzi, zinām, ka tas ir pārdomu pilns un sarežģīts 
laiks, bet risinājumi un savstarpējā sapratne būs jāatrod, lai mēs 
ikviens varētu atzīt, ka mums patīk dzīvot un strādāt jaunajā Dobeles 
novadā. Šai izjūtai jābūt gan Aucē, gan Dobelē, gan Tērvetē.

Lai gan administratīvi teritoriālās reformas sakarā jaunajām 
pašvaldībām tika solīti fi nansiāli ieguvumi, šī brīža dati liecina, ka 
pašvaldību ieņēmumi samazināsies, bet izmaksas, ņemot vērā 
valdības pieņemtos lēmumus, pieaugs. Rezultātā esošā Dobeles 
novada budžetā vien veidosies gandrīz divu miljonu eiro liels 
defi cīts. Līdzīgi tas notiks arī Aucē un Tērvetē. Tāpēc ir svarīgi, lai pēc 
iespējas ātrāk Latvijas ekonomikā ieplūstu Eiropas Savienības fondu 
līdzekļi, kas pašvaldībām nodrošinātu iespējas attīstīties.  

Ziemassvētku gaidīšana jeb advente ir jauks laiks, kad lielos 
darbus var nolikt malā un pārdomāt paveikto. Aiz visa labā un 
padarītā, iespējams, ir gadījusies arī kāda neveiksme, kam šobrīd 
nevajadzētu dominēt pār visu labo – darbiem, domām un cēlajiem 
mērķiem. Pandēmijas dēļ daudzi cilvēki ir satraukti, piezogas 
bezspēcības un bezcerības sajūta. Tomēr pirms Ziemassvētkiem 
aicinu atcerēties visu labo un skaisto, kas mums ir svēts un vajadzīgs. 
Tas, ko mēs mīlam, var palīdzēt pārvarēt grūtības, drūmās domas un 
tumšo laiku. Aicinu atcerēties, ka aiz mākoņiem vienmēr ir saule un 
gaisma, kas dod prieku! 

Lai šajos Ziemassvētkos, ko visi pavadīsim savā ģimenē un 
savās mājās, spējam kopā ar tuviniekiem rast to, kas mūs spēcina 
un dod drošību. Neaizmirsīsim, ka Ziemassvētki ir ticības, cerības 
un mīlestības laiks! Domāsim gaišas domas un darīsim visu, lai tās 
piepildītos! 

Jaunajā gadā visiem vēlu spēku un izturību pieņemt visus 
izaicinājumus, kas nāks, vienlaikus saglabājot ticību, cerību un 
mīlestību kā dzīves vadmotīvu.  Paldies ikvienam par ieguldīto 
darbu! Lai visiem jaunais gads nes prieku, laimi un stipru veselību! 
Lai miers valda virs zemes!

Laikā, kad 
dabā iestājas 

miers, arī 
ļaužu ikdienas 

soļi, šķiet, kļūst 
rimtāki, un rēns 

rudens vakars nolaižas 
pagasta laukos un 

p ļ a vā s – ar ikdienas rūpēm, 
ar mainīgiem laika apstākļiem, ar 
domām par Ziemassvētku dāvanām. 
Klāt ir decembris, klusais Adventa laiks 
– Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Bet 
šajā laikā pirms gadumijas mēdzam 
arī izvērtēt aizejošajā gadā paveikto un 
plānojam darbus nākamajam gadam.

2020. gads Dobeles pagastā ir 
bijis aktīvs darbošanās laiks dažādās 
jomās, tas ir bijis bagāts gan ar 
veiksmīgiem, gan ne tik veiksmīgiem 
notikumiem, zīmīgs ar pandēmiju, 
kas ir ienesusi būtiskas izmaiņas 

katra pagasta iedzīvotāja ikdienā.  
2020. gads ir Dobeles pagasta 

jubilejas gads. Pirmās Dobeles 
pagasta vēlēšanas notika 1919. 
gada decembrī, un pirmā pagasta 
padome savu darbu uzsāka 1920. 
gada 4. maijā. Sākumā pagasts bija 
visapkārt Dobelei, taču tā robežas 
gadu gaitā ir grozītas un šobrīd tikai 
daļēji sakrīt ar sākotnējām. Pagasta 
pirmsākumos visur vēl bija jūtamas 
Pirmā pasaules kara sekas, Latvijas 
valsts neatkarība bija trausla un 
turējās mata galā, taču uzņēmīgi 
cilvēki mūsu pagastā sāka jaunu 
dzīvi, gadu gaitā izveidojot lielas 
un spēcīgas saimniecības ar labi 
koptu zemi un ganāmpulkiem, 
staltām ēkām, rosīgu kultūras 
dzīvi un izglītību. Savos 100 gados 
pagasts ir piedzīvojis daudz – Otro 
pasaules karu ar Ziemassvētku 

kaujām, Džūkstes kaujām, Kurzemes 
cietoksni, vārdos neizsakāmu pos-
tu atnesa 1941. un 1949. gada 
deportācijas uz Sibīriju, padomju 
laikus, līdz beidzot tika atgūta 
Latvijas valstiskā neatkarība.

Lai godinātu savu pagastu 100 
gadu jubilejā, pagasta pārvalde 
bija lēmusi visa gada garumā 
rīkot dažādus pasākumus, tostarp 
arī izstādi, kas tapusi ar pagasta 
darbinieku līdzdalību, savācot un 
apkopojot materiālus simts gadu 
garumā, kā arī ar Dobeles novada 
pašvaldības un biedrības «Rozīnīte» 
fi nansiālu atbalstu. Taču pandēmija 
un pulcēšanās ierobežojumi 
valstī ienesa korekcijas – šogad 
mēs nevarējām realizēt neko no 
iecerētā, tai skaitā izstādes «Dobeles 
pagastam – 100» atvēršanu, kas bija 
paredzēta valsts svētku laikā. 

Neskatoties uz dažāda veida 
ierobežojumiem visa gada garumā, 
pagastā dzīve turpinās. Finanšu 
līdzekļi ir ieguldīti lielākos un mazākos 
darbos visā pagasta teritorijā, domājot 
par iedzīvotāju ērtībām un pievilcīgas 
vides veidošanu. 

Šogad daudz vairāk nekā citkārt 
sagaidījām viesus Gaurata ezerā. Tas 
pagasta pārvaldei uzlika pienākumu 
rūpēties par pludmali un ieguldīt 
fi nanšu līdzekļus Gaurata ezera 
publiskās peldvietas uzturēšanā un 
labiekārtošanā. 

Turklāt 2020. gadā tika uzstādīti 
jauni āra trenažieri Lejasstrazdu 
ciemata bērnu sporta un rotaļu 
laukumā, savukārt Aizstrautniekos 
bērnus priecē jaunas šūpoles un 
gaisa pastaigu taka.

Patiesu prieku un gandarījumu 
deva labi apmeklētie Sporta 

svētki, kas tapa ar Dobeles novada 
pašvaldības un biedrības «Rozīnīte» 
atbalstu. Īpaši vēlamies pateikties 
arī SIA «Rotas» un personīgi 
Rihardam Sležum.

2021. gads būs izaicinājumu 
gads, jo notiks pašvaldību vēlēšanas, 
tiks ieviesta novadu reforma, 
samazināts budžets, taču neskatoties 
uz to, pagasta pārvaldes darbs būs 
vērsts uz iedzīvotāju labklājības, 
sakārtotas infrastruktūras un 
pievilcīgas vides veidošanu.

Ziemassvētku laiks ir gaišuma, 
sirsnības un mīlestības laiks, kad 
paceļamies pāri savām ikdienas 
rūpēm un atveram sirdis labestībai 
visapkārt.

Dace Škorņika,
Dobeles pagasta pārvaldes 

vadītāja

Ticību, cerību, mīlestību!
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APSTIPRINĀTI ar Dobeles novada domes 
2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 280/13 (protokols Nr. 13)

2020. gada 29. oktobrī                            Saistošie noteikumi Nr. 13

Grozījums Dobeles novada domes 2020. gada 
27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 «Dobeles 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»

43. panta pirmās daļas 4. punktu
Izdarīt Dobeles novada do-

mes 2020. gada 27. februāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 4 «Dobe-
les novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi» šādu grozījumu:
Svītrot 17. punktu. 

Saistošo noteikumu Nr. 13 «Grozījums Dobeles novada domes 2020. gada 27. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 4 «Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi»» 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 87. pantā paredz administratīvo atbildību par bērna, 

kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, atrašanos publiskā vietā nakts laikā bez pilngadīgas personas, 
kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes. Piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrpad-
smit naudas soda vienībām. Ministru Kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 «Normatīvo 
aktu projektu sagatavošanas noteikumi» 3.2. apakšpunkts noteic, ka normatīvajā aktā neietver nor-
mas, kas dublē augstāka spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 87. pants un saistošo noteikumu 17. punkts paredz administra-
tīvo atbildību par bērna, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, atrašanos publiskā vietā nakts laikā bez 
pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes. Ministru Kabineta 2009. gada 
3. februāra noteikumu Nr.108 «Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi» 3.2. apakšpunkts 
noteic, ka normatīvajā aktā neietver normas, kas dublē augstāka spēka normatīvā akta tiesību normās 
ietverto normatīvo regulējumu. Tāpēc ir izdarāmi grozījumi saistošajos noteikumos un jāsvītro 17. 
punkts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Neattiecas

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nemainās

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Neattiecas

Domes priekšsēdētājs A.Spridzāns

Domes priekšsēdētājs A.Spridzāns

Dobeles novada domes lēmumi 
• 2020. gada 12. novembra 

ārkārtas sēdē dome nolēma: 
1. Apstiprināt Dobeles no-

vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.  15 «Grozījumi Dobeles 
novada pašvaldības 2010. gada 
28. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 31 «Dobeles novada paš-
valdības nolikums»»;

2. Noteikt pārtikas paku no-
drošināšanas kārtību izglītoja-
majiem attālinātā mācību proce-
sa laikā;

3. Izdarīt grozījumus Dobe-
les novada domes 2020. gada 27. 
augusta lēmumā Nr. 227/11 «Par 
izglītības procesa organizāciju 
Dobeles novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs 2020./2021. mā-
cību gadā».

• 2020. gada 19. novembra 
ārkārtas sēdē dome nolēma:

1. Atsavināt no Valsts aiz-
sardzības militāro objektu un 
iepirkumu centra saņemtos in-
dividuālos aizsardzības līdzek-
ļus – daudzkārt lietojamās sejas 
maskas, nododot tās īpašumā bez 
atlīdzības:

1.1. personām, kurām saska-
ņā ar normatīvajiem aktiem pie-
šķirts trūcīgas vai maznodrošinā-
tas personas statuss;

1.2. personām, kuras ir tie-
sīgas saņemt naktspatversmes, 
aprūpes mājās, dienas aprūpes 
centra, dienas centra vai krīzes 
centra pakalpojumus.

• 2020. gada 26. novembra 
kārtējā sēdē dome nolēma:

1. Atļaut sadalīt nekus-
tamo īpašumu «Rūtas» Bikstu 
pagastā divos atsevišķos īpašu-
mos;

2. Atļaut sadalīt ēku/būvju 
īpašumu Lauku ielā 17, Dobelē, 
divos atsevišķos īpašumos;

3. Mainīt lietošanas mērķi 
nekustamajam īpašumam «Gun-
tas» Auru pagastā;

4. Atsavināt pašvaldībai 
piederošus dzīvokļus: Nr.  23 
Krasta ielā 4, Dobelē; Nr. 24 Sko-
las ielā 26, Dobelē; Nr.  5 Dārza 
ielā 2, Apguldē, Naudītes pagas-
tā; Nr. 21 Dārza ielā 2, Apguldē, 
Naudītes pagastā, pirmpirkuma 
tiesīgajiem;

5. Pārdot atklātā izsolē 
nekustamos īpašumus: dzīvok-
li Nr. 2 «Ezermaļos», Annenieku 
pagastā, 43,6 m² platībā; dzīvokli 
Nr. 4 «Kūlēs», Jaunbērzes pagas-
tā, 30,4 m² platībā; zemesgaba-
lu «Kalniņi» Annenieku pagastā 
0,35 ha platībā un uz tā esošās 
ēkas, uzdot Dobeles novada paš-
valdības Īpašuma konversijas ko-
misijai apstiprināt izsoles notei-
kumus un organizēt nekustamo 
īpašumu atsavināšanu likumā 
noteiktajā kārtībā;

6. Apstiprināt pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
izsoles rezultātus;

7. Nodot daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas «Birztalas 1» 
Bērzes pagastā pārvaldīšanas tie-
sības dzīvokļu īpašnieku kopībai;

8. Izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2009.  gada 
13. augusta lēmumā Nr. 57/6 «Par 
Dobeles novada pašvaldības ad-
ministratīvās komisijas nolikuma 
apstiprināšanu»;

9. Izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2012.  gada 

30. augusta lēmumā Nr. 204/9 «Par 
Dobeles novada administratīvās 
komisijas bērnu lietu apakškomisi-
jas nolikuma apstiprināšanu»;

10. Izveidot Dobeles novada 
administratīvās komisijas bēr-
nu lietu apakškomisiju: priekš-
sēdētājs – Andis Lukša, Dobeles 
novada pašvaldības policijas 
priekšnieka vietnieks, priekšsē-
dētāja vietniece – Inita Neimane, 
Dobeles novada domes deputā-
te, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu 
un veselības centra jaunatnes 
lietu speciāliste; locekļi: Evita 
Evardsone – Dobeles novada iz-
glītības pārvaldes juriskonsulte, 
Jānis Fecers – Dobeles novada 
pašvaldības policijas priekš-
nieks, Sandra Lapinska-Leiere 
– Dobeles novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja, un atzīt par spē-
ku zaudējušu Dobeles novada do-
mes 2017. gada 29. jūnija lēmumu 
Nr. 147/7 «Par Dobeles novada ad-
ministratīvās komisijas bērnu lietu 
apakškomisijas izveidošanu»;

11. Izslēgt no novada paš-
valdības bilances pamatlīdzekļus 

– septiņas nolietojušās Ziemas-
svētku putu polistirola skulptū-
ras 16379,72 euro vērtībā;

12. Uzdot Dobeles nova-
da pašvaldības Finanšu un grā-
matvedības nodaļai norakstīt 
no bilances debitoru bezcerīgos 
parādus, ievērojot Civillikuma 
1895.  pantā, Ministru kabineta 
2003.  gada 21.  oktobra notei-
kumos Nr.  585 «Noteikumi par 
grāmatvedības kārtošanu un or-
ganizāciju» un 2018. gada 13. 
februāra noteikumos Nr.87 «Grā-
matvedības uzskaites kārtība bu-
džeta iestādēs», kā arī Dobeles 
novada pašvaldības grāmatvedī-
bas instrukcijā «Par debitoru pra-
sību uzskaiti» noteikto;

13. Piešķirt naudas balvas 
Dobeles novada sportistiem, tre-
neriem un sporta spēļu komandām 
par sasniegumiem 2020. gadā.

Informāciju sagatavoja:
Dace Riterfelte,

Dobeles novada pašvaldības 
sēžu protokolu 

vadītāja

paskaidrojuma raksts
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APSTIPRINĀTI ar Dobeles novada domes
2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr.288/13 (protokols Nr.13)

2020. gada 29. oktobrī                   Saistošie noteikumi Nr.14 

Grozījums Dobeles novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.10 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas 

kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Dobeles novadā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 1. punktu,

43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma

6. panta ceturto daļu

Izdarīt Dobeles novada do-
mes 2017. gada 26. oktobra sais-
tošajos noteikumos Nr.10 «Par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas, lietoša-
nas kārtību un decentralizēto ka-
nalizācijas pakalpojumu sniegša-
nas un uzskaites kārtību Dobeles 

novadā» šādu grozījumu:
Papildināt noteikumu 80. 

punktu aiz skaitļa «72.» ar skaitli 
«75.1».

Saistošo noteikumu Nr.14 «Grozījums Dobeles novada domes 
2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 «Par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Dobeles novadā»» paskaidrojuma raksts

       Domes priekšsēdētājs A.Spridzāns

Domes priekšsēdētājs  A.Spridzāns

IZSOLE
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2021. gada 
13. janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības 
mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

• dzīvokli Nr.5 Tērvetes 
ielā 5, Dobelē, Dobeles nova-
dā, 14,8 m² platībā un pie dzī-
vokļa piederošās kopīpašuma 
148/1322 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes, 
kadastra numurs 4601 900 2982, 
par sākumcenu 1250,00 EUR, so-
lis 100,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
11. janvārim rakstiski jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošī-
bas nauda 125,00 EUR un dalības 
maksa 20,00 EUR, nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš 
– 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa 

apskates laiks saskaņojams ar 
SIA «Dobeles namsaimnieks» 
namu pārzini, zvanot 63722463. 

• dzīvokli Nr.4 «Kūlēs», 
Jaunbērzes pagastā, Dobeles 
novadā, 30,4 m² platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašu-
ma 304/1967 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas, ka-
dastra numurs 4668 900 0243,
par sākumcenu 300,00 EUR, solis 
100,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
11. janvārim rakstiski jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošības 
nauda 30,00 EUR un dalības mak-

sa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2021. 
gada 31. janvāris. Dzīvokļa ap-
skates laiks saskaņojams ar SIA 
«Dobeles namsaimnieks» namu 
pārzini, zvanot 63722463. 

• dzīvokli Nr.2 «Ezer-
maļos», Annenieku pagastā, 
Dobeles novadā, 43,6 m² platībā 
un pie dzīvokļa piederošās kop-
īpašuma 436/1573 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes, kadastra numurs 4642 
900 0258, par sākumcenu 1500,00 
EUR, solis 100,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
11. janvārim rakstiski jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošī-
bas nauda 150,00 EUR un dalības 
maksa 20,00 EUR, nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš 
– 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa 
apskates laiks saskaņojams ar 
SIA «Dobeles namsaimnieks» 

namu pārzini, zvanot 63722463. 
• nekustamo īpašumu 

«Kalniņi» Annenieku pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra 
Nr.  4642 003 0109, kas sastāv 
no zemesgabala 0,35 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4642 003 
0176, un uz tā esošo četru būvju 
īpašuma par sākumcenu 3500,00 
EUR, solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
11. janvārim rakstiski jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošī-
bas nauda 350,00 EUR un dalī-
bas maksa 40,00 EUR, nosolītās 
pirkuma maksas samaksas ter-
miņš – 2021. gada 30. aprīlis. In-
formācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības ne-
kustamā īpašuma nodaļā, zvanot 
63707249. 

Ar izsoles noteikumiem in-
teresenti var iepazīties Dobeles 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 

17, Dobelē, darba dienās no plkst. 
8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālru-
ni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības 
maksu lūdzam ieskaitīt:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Do-

beles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts 
LV94 UNLA 0050014267180
AS «SEB Banka», kods 
UNLALV 2X
Norēķinu konts 
LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Dobeles novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr.10 «Par sabiedrisko ūdens-

saimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā» 75.1 punkts nosaka minimālo nosēdumu izvešanas 
biežumu no septiķa.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai paredzētu atbildību par 75.1 punkta regulējuma neievērošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par saistošo noteikumu 75.1 punkta neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

vanot 

m in-
eles 
ielā 



Dobeles novada ziņas ir Dobeles novada pašvaldības finansēts informatīvs izdevums, kas iznāk reizi mēnesī kā laikraksta «Zemgale» pielikums. 
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Ziemassvētki un Jaunais 
gads ir svētki, kurus gaida 

gan bērni, gan pieaugušie. 
Un vienmēr tos svinam ar 

prieku, ar domām par 
jaunām iecerēm un ce-

rībām.
Šogad svētki būs citādi, bet 

ļoti gribas cerēt, ka tie nezaudēs savu būtī-
bu, ka spēsim saglabāt gaišumu savās domās un 
mīlestību pret saviem mīļajiem. Ziemassvētki 
ir pārdomu laiks un liekas, ka tas šogad uz dau-
dzām lietām liks paraudzīties savādāk. Novēr-
tēsim laiku, kas mums dots, novērtēsim to, kas ir 

ap mums. Izrotāsim savas mājas un pagalmus, 
iedegsim gaismu ap sevi un sevī.

Arī Krimūnu pagasta pārvalde visiem 
iedzīvotājiem un viesiem ir sagatavojusi savu 
Ziemassvētku dāvanu. Tādēļ garajās brīvdienās 
aicinām visus iziet pastaigā, aplūkot iedegtās 
egles un sameklēt septiņus rūķīšus, nofotogra-
fēties un dalīties priekā ar saviem mīļajiem.

Lai Ziemassvētki ienes mieru un gaismu 
katrā ģimenē! Lai Jaunais gads   ikvienam būtu 
veiksmīgs, veselīgs un laimīgs!

Anita Riekstiņa,
Krimūnu pagasta  pārvaldes vadītāja 

g

Šis ir bijis emocijām bagāts 
un spriedzes pilns gads. Vai 

2019. gada nogalē, viens ot-
ram laimes vēlot, kaut viens 

no mums spēja tādu noti-
kumu ritējumu paredzēt?  

Taču šis ir arī atziņu 
un cilvēciskā spēka apliecinājuma 

gads. Neziņa un cīņa ar kaut ko netveramu spēj 
cilvēku uz brīdi padarīt ievainojamu. Bet tikai 
uz brīdi. Entuziasms un sava darba mīlestība 
spēj darīt brīnumus. Ar lielu cieņu un apbrīnu 
mēs uzlūkojam tos pagasta cilvēkus, kas neno-
gurstoši veica savu darbu, neraugoties uz sa-
režģītajiem vispārējiem apstākļiem. 

Ziemas saulgriežu tuvošanās vēstī, ka 
arī gadu mija tuvojas straujiem soļiem. Gadi 

mainīsies, un, cik labi būtu, ja mēs spētu daļu 
iepriekšējā nopurināt no pleciem kā nastu, 
kuru īsti nemaz negribējās nest. 

Redziet, mēs spējam darīt brīnumus! Ik-
viens. Iespējams, ka šis gads bija smags pārdo-
mu laiks, kas patiešām ir svarīgs un vērtīgs. 

Šajā Ziemassvētku klusajā laikā, noticam 
sev, savam spēkam, savai varēšanai un brīnu-
mam! 

Lai mūs stiprina Ticība, Cerība un Mīlestība!
Lai veselība un gaiši svētki jums un jūsu 

ģimenēm!

Ivars Brikmanis,
Penkules pagasta un 

Naudītes pagasta
 pārvalžu vadītājs

Sens tautas ticējums 
vēsta: ja Ziemassvētkos, 

gulēt ejot, nopūtīsiet 
svecītes, tad mājas 

jums būs vēl vismaz 
vienu gadu.

Decembrī, kad 
debesis noklājas ar svina pelē-

kiem mākoņiem, bet zemi un cilvēkus 
pārņem miers, kad prāta un domu skrējiens 
kļūst rimtāks un vairāk gribas būt kopā ar savē-
jiem, kad dabas klusums atraisa mūsos mīļumu 
un ceram kļūt labāki, veselāki, gudrāki, labsirdī-
gāki, kad nacionālajā ēdienkartē iezogas sulīgo, 
eksotisko un aromātisko mandarīnu neatkārto-
jamā garša un visapkārt virmo piparkūku saldā 
smarža, piebremzējam savu ikdienas skrējienu, 
atskatāmies uz savām veiksmēm un kļūdām, 
atceramies apņemšanos, ka nākamais gads būs 
vēl labāks nekā iepriekšējais, un ar gandarīju-
mu konstatējam izdošanos.

Un tieši decembris ir laiks, kad katrs sī-
kums, katrs smaids un palīdzīga roka ir vaja-
dzīga, lai mēs taptu stiprāki garā, atvērtāki 
dvēselē un vēl zinošāki, turpinot spert savus 
ikdienas soļus. 

Kā katru gadu Ziemassvētkos, aicinu visus 
atrast sevī burvju spējas, lai novēlētu vislabā-
ko, ko spējam dot, vienmēr uzsmaidītu otram, 
pateiktu labus vārdus un paslavētu citus par 
paveikto, un ne tikai… Novēlu nebeidzamu 
degsmi radīt un priecāties par paša un apkār-
tējo sasniegto! Jaunbērzes pagasta cilvēki ir 
dzimuši radītāji – vienalga, vai tas būtu pašu 
izaudzēts kāposts, mieža grauds, ievākta zāļu 
tēja, izrakts grāvis, ielikts āmura kāts vai uz-
celts malkas šķūnītis.

2020. gads būs atstājis savas neizdzēša-
mās pēdas pasaules vēsturē, un, kā vēsta viedie, 
daudzas ikdienā ieviestās izmaiņas paliks par 
ierastu ikdienu nākotnē. Un, lai arī runā, ka šajā 
laikā ārā darboties iet tie, kam mājās ir neērts 
dīvāns, aicinu netupēt četrās sienās, bet doties 
dabā. Centīsimies rast brīžus būt kopā ar sa-
viem tuvākajiem, ar savām ģimenēm! Priecāsi-
mies par to, kas mums dots, ko esam sasnieguši 
un uz ko tiecamies! Lai viss izdodas un veiksme 
smaida visiem 2021. Metāla Vērša gadā!

Jaunbērzes pagasta pārvaldes vārdā
Raimonds Sīpols,

pagasta pārvaldes vadītājs

Tuvojas noslēgumam 
pavisam savādāks gads, 

kas prasīja un arvien 
prasa no mums citādu 

domāšanu, citādu rīcī-
bu. Būs klusi Ziemas-
svētki, bet pārdomu 

laiks mums jau ir sācies 
agrāk.... Pārdomas par paveikto, 

pārdomas par turpmāko, pārdomas, kā rī-
koties esošajā situācijā. Lai kas arī notiek, laiks 
nestāv uz vietas. 

Citādāks, bet emocionālāks šogad bija 9. 
klases izlaidums Bikstu pamatskolā. Klusāks 
laiks bija arī kultūras dzīvē, tomēr abos pagas-
tos – gan Bikstos, gan Zebrenē – notika pagasta 
svētki. Godinājām gada laikā dzimušos mazu-
ļus, sportojām, darbojāmies radošajās darb-
nīcās. Laiks un vieta ļāva klausīties koncertus. 
Neizpalika ikgadējais «AnneBiZe» pasākums 
un «Iepēdo rudenī». Sirdij prieku sniedza «Ga-
laktikas» koncerti. 

Sakopta vide prasa neatlaidīgu darbu no 
mums visiem – no ikviena īpašnieka lauku sētā 
vai daudzdzīvokļu mājā, no pagasta, no ceļu 
uzturētājiem, no kapu apsaimniekotājiem. 
Ar pagastu iedzīvotāju atbalstu mēs esam to 
paveikuši. Pagasti ir sakopti. Priecē lauksaim-
nieku devums ar ražīgajiem laukiem un pie-
nīgajiem ganāmpulkiem. Gadās, ka kāds uz-
ņēmējs savu darbību beidz, bet lauki nepaliek 
aizauguši. 

Bikstu pagastā Dobeles novada pašval-
dības projektā ir uzstādīti trīs āra trenažieri. 
Pabeigta apkures ierīkošana Bikstu sporta 

zālē. Skaistāks ir kļuvis skolas balkons. Daudzi 
nelieli, bet nozīmīgi darbi ar pārvaldes darbi-
nieku un algotos darbus strādājošo palīdzību ir 
paveikti gan Bikstos, gan Zebrenē. 

 Kā katru gadu, tika remontēti ceļi un mai-
nītas caurtekas, cik vien fi nanšu līdzekļi to 
atļāva. Drupinātā grants ir uzbērta Abaviešu 
ceļa, Upmaļu ceļa, Skolas ceļa, Paparžu ceļa 
un Centra ceļa posmos. Nākamgad darbs tur-
pināsies.

Nākamajam gadam ir arī jauni plāni un 
ieceres. Joprojām būs vajadzīgs iedzīvotāju 
atbalsts un līdzdalība, lai labie darbi tiktu pa-
veikti un iepriecinātu ikvienu. Paldies visiem, 
kuri darbojas, atbalsta un iesaka idejas, jo tā 
tiek pamanītas vajadzības un izdarīti arī dau-
dzi mazāki darbi, kas uzlabo mūsu ikdienu un 
dod prieku par paveikto. 

Lai ar cerībām un gaišām domām ir pie-
pildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Būsim 
apdomīgi savā rīcībā, saudzēsim savus līdzcil-
vēkus! Palīdzēsim tiem, kuriem šī palīdzība ir 
nepieciešama! Lai nepietrūkst sirds siltuma 
un mīļuma! Lai mums pietiek spēka un gudrī-
bas – saprast, to, ko mēs nevaram mainīt, un lai 
mums pietiek spēka mainīt to, ko mēs spējam 
mainīt! Un galvenais atšķirt vienu no otra...

Skaistu šo gadu – mīlēt un būt mīlētiem, 
arī sīkumos saskatīt dzīves jēgu! Lai Jaunajā 
gadā piepildās viss, ko sirds vēlas! Galvenais - 
veselību un sapņot… Lai visi sapņi piepildās!

Irēna Dabra,
Bikstu pagasta un Zebrenes pagasta 

pārvalžu vadītāja 

Ir klāt decembris. Tas 
mums atgādina par strauji 

tuvojošos gadu miju. At-
skatoties uz 2020. gadu, 

kas izskatās skaists cipa-
ru salikuma dēļ, jāsaka,    

ka daudziem tas ir bijis 
gana sarežģīts un satraukumiem 

pilns. Tomēr dzīve rit uz priekšu, un, spītējot 
dažādiem sarežģījumiem, šā gada plānotie 
darbi Bērzes pagastā ir paveikti.

Vasaras sākumā Šķibes ciematā projektā 
«Āra trenažieru, sporta un rotaļu iekārtu piegā-
de un uzstādīšana Dobeles novada pagastos»” 
(Latvijas Lauku attīstības programma 2014.–
2020. gadam) tika izbūvēts pludmales volejbo-
la laukums: izrakta grunts, ieklāts ģeotekstils, 
uzstādīti regulējami volejbola tīkla stabi ar tīk-
lu, trīs soliņi, atkritumu urnas un aizsargrežģis 
ceļa pusē.  

Gada sākumā tilta segumā pār Gauratas upi 
uz ceļa Nr. 5201 «Bērze–Dārziņi» tika konstatēti 
dzelzs armatūru gali, kas draudēja sadurt riepas 
un liecināja par strauju tilta nestspējas samazi-
nāšanos. Tika pieņemts lēmums tiltu remontēt, 
kamēr to var izdarīt par saprātīgiem līdzekļiem. 
Lai arī ar aizkavēšanos laika apstākļu dēļ, vasa-
ras vidū tilta remonta darbi tomēr tika pabeigti. 
18 metru garajam tiltam tika veikta tā nesošās 
konstrukcijas tīrīšana un iekonservēšana, jauna 
dzelzsbetona kārtas izbūve, hidroizolācijas un 
asfalta segas ieklāšana, margu atjaunošana un 
krāsošana, kā arī ceļa zīmju uzstādīšana. Darbus 
veica SIA «Ceļinieks 01». Darbu izmaksas bija 
19984.97 EUR (bez PVN).

Uzklausot un sadarbojoties ar Bērzes cie-
ma aktīvākajiem iedzīvotājiem, tika renovēts 
un ar dažādiem elementiem papildināts atpū-
tas laukums Bērzes ciematā. Atpūtas laukumā 
tika demontētas savu laiku nokalpojušās iekār-
tas un uzstādītas jaunas: smilšu kaste, šūpoles, 
universāls bērnu atpūtas komplekts, basket-
bola vairogs, kā arī divi āra trenažieri pieau-
gušajiem, nomainītas koka daļas un nokrāsoti 
esošie soliņi. Darbu izmaksas bija 9768,33 EUR 
(bez PVN).

Kā katru gadu, tā arī šogad proporcionāli 
autoceļu garumam piešķirto fi nanšu līdzek-
ļiem tika veikti ceļu un ielu ikdienas un pe-
riodiskie uzturēšanas darbi. Ielu un ceļu kop-
garums Bērzes pagastā ir 85,39 km, no tiem 
16,26 km – ar melno segumu. Kopējais fi nansē-
jums 2020. gadā bija 60 345 EUR, kas tika izlie-
tots grants segas autoceļu planēšanai, grants 
segas autoceļu iesēdumu labošanai ar pieves-
tu grants šķembu maisījumu, melnā seguma 
autoceļu bedrīšu remontam, grants ceļu atpu-
tekļošanai, autoceļu nomaļu pļaušanai, ceļa 
zīmju atjaunošanai un uzstādīšanai un auto-
ceļu nomaļu uzauguma noņemšanai. Vēlos pa-
teikties AS «Latvijas Valsts meži» par sapratni 
un sadarbību ceļu uzturēšanā. 

Novēlu visiem izturību un veselību šajā 
sarežģītajā laikā! Mīļus, baltus, gaišus Zie-
massvētkus, kā arī jauku un laimīgu Jauno 
2021. gadu!

Juris Kronbergs,
Bērzes pagasta pārvaldes 

vadītājs

Mīļie Dobeles nova-
da un īpaši Auru pagasta 

iedzīvotāji!
Adventes laikā tra-

dicionāli katru svētdie-
nu aizdedz pa vienai 

svecītei Adventes vaina-
gā. Aplis, ko veido vainags, kopš 

seniem laikiem simbolizē mūžību un 
vienotību. Vienlaikus tā gredzenveida forma 
simbolizē arī uzticību Dievam un viņa apsolī-
jumiem. Lai jums kluss un mierīgs šis Ziemas-
svētku gaidīšanas laiks, lai ikvienā sirdī iedegas 
cerība un ilgas pēc Ziemassvētku brīnuma!

Ziemassvētki ir laiks, ko pavadām mājās 
kopā ar ģimeni, ietinoties mandarīnu un pi-
parkūku smaržās. Saglabāsim Ziemassvētku 
siltumu, ko jūtam savās sirdīs, un ietīsim to arī 
savās šallēs – lai silda mūs visu ziemu!

Savukārt Jaunais gads nāk ar cerībām, jau-
nām iecerēm, sapņiem un ticību, ka viss iece-
rētais un gaidītais piepildīsies! Laimīgu Jauno 
2021. gadu!

Ar cieņu 
Jānis Ozoliņš, 

Auru pagasta pārvaldes vadītājs
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Šis ir Adventes laiks – 
pilns cerībām, gaiša prieka 

un gaidīšanas. Lai jums 
nepietrūkst sirds siltuma 
un mīļuma šajā steigas pil-
najā laikā atcerēties savus 

tuvos un mīļos. Piezvanī-
sim, bet šoreiz nebrauksim 

ciemos, jo šis ir Covid-19 slimī-
bas laiks. 

Lai katrā no mums ir Ziemassvētku bal-
tums, gaišums un mīļums! Šajā svētku laikā 
atcerēsimies to labo, ko esam izdarījuši. Bieži 
labais šķiet pats par sevi saprotams un ātri aiz-
mirstas. Reizēm ikdienībā, meklējot taisnību, 

strīdamies, pārmetam cits citam, aizmirstam 
pateikt ko labu. Turpināsim strādāt un domāt, 
kā dzīvot labāk! Iespējams, tieši mums jāiestā-
da tas koks, kas nesīs augļus nākamajām pa-
audzēm. Dzīvosim šodienai un atcerēsimies, 
ka rītdiena jau rīt kļūs par šodienu! Strādāsim, 
jo mūsu vietā neviens cits neko nedarīs!

Jaunajā gadā vēlu visiem veiksmi, panā-
kumus, laimi un daudz mīlestības. Vēlu īste-
not iecerētos plānus, sapņus un idejas. Katrs 
gads ir labāks par iepriekšējo kaut vai tāpēc 
vien, ka tas ir citādāks.

Guntis Šmīdlers,
Annenieku pagasta pārvaldes vadītājs
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Priecīgus Ziemassvētkus!


